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మరువందరుమాట  
కొతత్తపలల్లి  అడవిలో ఓ  కువందేలరు  ఉవండేది.  దనికి పెదద్ద  పెదద్ద  కళరుల్లి,  చరురరుకకైన  ఒళరుల్లి  ఉవండేవి.

గవంతరుతసూ  గవంతరుతసూ  ఎవంతదసూరవం  పోయేదో  లకస్కూలేదరు.  దనిల్ని  చసూసి  ఎవరకైన
మరుచచ్చటపడేవళరుల్లి.  వళల్లిమమ్మ  ఓ  చిటట్టు  మరువవ్వనొకదనిల్ని  తెచిచ్చ  కటట్టువంది,  దని మెడకి.  చిటట్టు
కువందేలరు గవంతినపప్పుడలల్లి  ఆ మరువవ్వ "ఛమ ...ఛమ "అనేది! 'ఛమ  ఛమ ' అని ఎకస్కూడ వినబడడ,
కొతత్తపలల్లిలో పిలల్లిలరు "అదిగ! వచిచ్చవంది కువందేలరు పిలల్లి!" అని గవంతరులరు వేసేవళరుల్లి. 
కొనిల్ని రోజులకి ఊరవంతా  'ఛమ  ఛమ 'లయయ్యాయ-  తలరుల్లిలవంతా వళల్లి పిలల్లిల కళల్లికి మరువవ్వలరు
తెచిచ్చపెటట్టురరు మరి! ఊళల్లి ఎకస్కూడెకస్కూడ 'ఛమ  ఛమ ' అని వినబడడ, పెదద్దవళల్లి గరువండెలరు కరిగేవి,

పెదిమల మీద నవవ్వలరు విరిసేవి. 

ఆ మధయ్యానే ఎపప్పుడో చిటట్టు నెమల ఒకట,  ఎకస్కూడ నరువండ వచిచ్చవందో,  వచిచ్చ
చేరివంది కొతత్తపలల్లిలో.  దని పివంఛానికి ఎనిల్ని  రవంగరులో లకస్కూలేదరు.  నీలవం,

పచచ్చ,  ఆకశనీలవం,  పసరుప,  నలరుప-ఇవంక  ఏమేమో  రవంగరులల్ని
మెరిపివంచేదది. అనిల్ని రవంగరులసూ తళ తళలడుతరువంట, వట నిగారివంపలో
ఊరవంతా మరునిగితేలేది. "అదిగ మెరరుప!"  అని కొతత్తవళరుల్లి ఎవరకైన అవంట, "కదరులే,  అది
మా నెమల!" అనేవళరుల్లి ఊరి జనలరు. 

కొనిల్ని  రోజులకి ఊరవంతా మెరరుపలయయ్యాయ.  తలల్లి  తవండుప్రలవంతా వళల్లి
పిలల్లిలకి  రవంగరు  రవంగరుల  బటట్టులరు  తొడగటవం  మొదలటట్టురరు.  ఇపప్పుడక
ఊరవంతా రవంగరులే!  పిలల్లిలరు  చకచక తిరరుగరుతసూవంట వళల్లి  ఒవంట మీది
వనెల్నిలరు విరజిమేమ్మవి. చసూసే పెదద్దవళల్లి కళల్లిలో మెరరుపలరు విరిసేవి. 

అకసామ్మతరుత్తగా  ఓసారి  మా  గొపప్పు  సరువసన  ఒకట  అలరుమరుకునల్నిది  ఊళల్లి.  "ఎవంత  మవంచి
వసన!" అని అవందరసూ మరుకుస్కూలరు ఎగబీలచ్చటవం మొదలటట్టురరు. కొనిల్ని రోజులకి ఎవరో పిలల్లిలరు
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కనరుకుస్కూనల్నిరరు-  "ఇది  కదిలే  వసన!"  అని.  'ఊరరుకవండరా!  సరువసనలరు  ఎవందరుకు
కదరులత్తయ?' అనల్నిరరు పెదద్దవళరుల్లి. "కదరు కదరు. ఇది మాతతవం కదిలే వసనే!" అని పిలల్లిలరు!
ఊరవంతా  అదే  చరచ్చ  అయయ్యావంది  కొనల్నిళల్లి  పాటరు.  చసూడగా  అది  'పనరుగరు  పిలల్లి'  పనట!

ఎపప్పుడొచిచ్చవందో, ఏవంటో మరి! ఒకస్కూ పనరుగరు పిలల్లి ఊరవంతటనీ సరువసనలోల్లి మరువంచెతిత్తవంది. 

తరావ్వత చసూసరుత్తవండగానే జనలరు రకరకల పూలచెటరుల్లి తెచిచ్చ ఇళల్లిలోనసూ,

చేనరులోల్లినసూ పెవంచటవం మొదలటట్టురరు.  ఇపప్పుడు గరులబీ,  జాజి,  మలల్లిల
సరుగవంధాలనీల్ని  ఊళళ్ళో  గాలనవంతటనీ  మహతత్తరవంగా  మారచ్చశాయ.  ఆ
పూలరు పెటరుట్టుకొని తిరిగే పిలల్లిలతో ఊరరు ఊరవంతా పరిమళవంచిపోయవంది.  

ఇటల్లి  పిలల్లిలరు  రవంగరులీల్ని,  రరుచరులీల్ని,  వసనలీల్ని,  అరరుపలీల్ని-  ఇవనీల్ని  మోసరుకొని  ఊరవంతా 
నివంపేసరికి, నవవంబరరు నెల వచేచ్చసివంది. బడలో పెదద్దవళరుళ్ళో అవందరసూ ఒకట మరుచచ్చట పడడరరు:
యీసారి పిలల్లిల పవండగ చాల బాగా జరపాలని. 

"ఉహహుఁ డబరుబ్బులేల్లివ" అనల్నిరరు హెడమ్మసట్టురరుగారరు, నీరసవంగా. బాలల దినోతత్సవలరు జరిపేవందరుకని
ఈమధయ్యా పప్రతేయ్యాకివంచి డబరుబ్బులేమీ ఇవవ్వటల్లిదరు పెకైవళరుళ్ళో." 
అవందరసూ నిశశ్శబద్దమెకైపోయరరు.  చివరికి తెలరుగరు  అయయ్యావరరు అనల్నిరరు  అయన పవండగలరు“
డబరుబ్బులోత్తట  జరరుగరుతాయవండ?  పిలల్లిలరు,  పెదద్దలరు  మనససూస్ఫూరిత్తగా  పాలలవంట  జరరుగరుతాయ
గానీ?!” అని.

“ఊరికే మరువందరు రోజున బడనవంతా శరుభతవం చేసరుకొని, అలకి మరుగరులలరు వేయదద్దవం! డడ్రాయవంగ
అయయ్యావరరు వేయవంచిన బొమమ్మలే మనకి తోరణాలరు!” అనల్నిరరు సోషల టీచర.

“పిలల్లిలరు  వేసరుకొచేచ్చ రవంగరురవంగరుల బటట్టులే మతాబరులరు;  వళల్లి  కళల్లిలో సవంతోషాలే వెలరుగరులరు;
వళరుళ్ళో సవంతోషవంగా పాడే పాటలే మవంగళ వయదయ్యాలరు" అనల్నిరరు తెలరుగరు అయయ్యావరరు.
"అయన అవందనికి మనకేవం తకుస్కూవ?! ఊరవంతా ఇవంత చకస్కూని పూలరు ఉవంటనరు?!” అనల్నిరరు
లకస్కూల టీచరరుగారరు.
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“పిలల్లిల చేత చకస్కూగా ఉపనయ్యాసాలపిప్పుదద్దవం,  కవితలరు రాయదద్దవం,  పాటలరు
పాడదద్దవం.  బానే  ఉవంటరువంది.  డబరుబ్బులోత్త  పనేవంట?!"  అనల్నిరరు  ఇవంగల్లిషరు
అయయ్యావరరు, సాలోచనగా.

“పాల్లిసిట్టుక్ గాల్లిసరులరు,  తోరణాలరు లేకపోతే పరాయ్యావరణానికీ మవంచిది-  అవేమీ
లేకపోతేనే నయవంలవండ, నిజమే" అనల్నిరరు భౌతికశాసత్తస్త్రప అయయ్యావరరు.
“మీకవందరుకు సార,  నమీద వదలవండ.  జోకులరు,  కధలరు బాగా రాలతే,  పవండగ అదరుద్భుతవంగా
ఉవంటరువంది" అనల్నిరరు డడ్రాయవంగ సార.

“అనీల్ని బాగరునల్నియ గానీ.. కొవంచెవం మవంచి మవంచి సవ్వటరుల్లి, చకస్కూని భోజనవం ఉవంట.. “ సణిగారరు
ఒకరరు, వెనకనరువండ.

“డబరుబ్బులేల్లివ. అవి మాతతవం కుదరవ" గరురరుత్తచేశారరు హెడమ్మసట్టురరుగారరు.
"పవండగరోజు  సవ్వటరుల్లి  లేకపోతే  బావవండదరులవండ-  అవి  నవవంతరు!  నేనరు
తెచిచ్చసాత్తనరు" అనల్నిరరు, అపప్పుటవరకూ ఏమీ అనని హవందీ టీచరరుగారరు.
“మరివంకేవం, అయతే భోజనలరు నవవంతరు!” అనల్నిరరు హెడమ్మసట్టురరుగారరు నవవ్వతసూ.

ఇవంకేమరువంది, పిలల్లిల పవండగ మా గొపప్పుగా జరిగివంది!  ఊరరు ఊరవంతా ఆరోజున బళళ్ళోనే!

మరి మీరసూ ఏదకైన పాల్లిన్ చేయవండ, చసూదద్దవం!

బాలల దినోతత్సవ శరుభాకవంక్షలతో,

కొతత్తపలల్లి బబవందవం.

బిలల్లివరిది?

రమేష: నినల్ని రాతిత నకు ఒక కల వచిచ్చవందిరా,  నరువవ్వ ననరుల్ని సినిమాకు తీసరుకళళ్ళోవట, తరావ్వత ఇదద్దరవం హోటలోల్లి 
భోవంచేశామట!

సరురష: అవన?! నకు కూడ అదే కల వచిచ్చవందిరా! అయతే బిలరుల్లి మటరుకు నరువవ్వ కటట్టువట!

సేకరణ: అళవేలమమ్మ, చెనేల్నికొతత్తపలల్లి
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టోప 
'కుకస్కూపిలల్లి,  అగిలపలల్లి,  సబరుబ్బుబిళళ్ళో,  కదేదీ కవితకనరరవం  '  అని వినల్నిరా?  కవితలే కదరు,  కథలసూనసూ!  ఒక
'టోప ' అనే భావనతో ఎవంత అదరుద్భుతమెకైన కథలరు రాయచచ్చ ఇదిగ, చసూడవండ!'

అనరుసబజన  రాధ మవండువ– , ఉపాధాయ్యాయని, రిషివయ్యాలీ ససూస్కూల, మదనపలల్లి, చితసూత్తరరు జిలల్లి 

 1. 

వసవంతకలవం వచిచ్చవంది.  నరుల వెచచ్చని ససూరయ్యా
కిరణాలనరు  కిటకీ  తెరలరు  ఆపలేక
పోతరునల్నియ.   ఆరవ తరగతి గది  అవంతా
వెలరుతరురరు  పరచరుకువంటరునల్నిది.   అలవంట
వతావరణవంలో  ఎవరకైన  దరు:ఖవంగా
ఎవందరుకు  ఉవంటరరు?  ఉపాధాయ్యాయని

మామసూలరుగా అయతే చవండ శాసనరురాలరు.
అయతే  ఇవళళ్ళో  ఆమె  కూడ  బయటకి
చసూససూత్త  ఉవంది,  చివరి  బవంచీలోల్లిని  పిలల్లిలరు
చేసరుత్తనల్ని అలల్లిరిని పటట్టువంచరుకకువండ.  రానరునల్ని
వేసవి  సెలవల  ఊహతో  పిలల్లిలవంతా
హషారరుగా ఉనల్నిరరు. 
అయతే  ఆవండప్రస్  మరుఖవంలో  మాతతవం
ఆవందోళన  కనిపిసరుత్తనల్నిది:   అతనరు  ఒక

పెదద్ద రషయ్యాన్ కథ 
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సమసయ్యాలో  ఇరరుకుస్కూని  ఉనల్నిడు-   ఆ
సమసయ్యాకి  తగిన  సలహాని  కేవలవం  ఒకస్కూ
డోటస్ మాతతమే  ఇవవ్వగలడు.. 

సలహా కసవం అతని దగలరికి ఆవండప్రస్
ఇపప్పుటకి  పది  సారల్లినల్ని  వెళళ్ళో  ఉవంటడు.

అయన  అతనరు  ఇతనిల్ని  పటట్టువంచరుకవడవం
లేదరు...  ఆ  రకవంగా  తన  విలరువ
పెవంచరుకువంటరునల్నిడు-  అడగాలనే  సలహా ఇసేత్త
విలరువ ఎల వసరుత్తవంది మరి? 

బడ  వదిల  పెటట్టున  తరావ్వత  డోటస్ నరు
వదలకువండ  పటరుట్టుకునల్నిడు  ఆవండప్రస్.

“డోటస్!  ఆగరు,  నరువవ్వ నకు సహాయవం

చేయల!  లేకపోతే మా ననల్ని చేతిలో నేనరు
చచాచ్చనే!"   అనల్నిడు  బతతిమాలరుకువంటరు-
నల్నిటరుల్లిగా. 

“సర చెపప్పు!" అనల్నిడు డోటస్. 

“మా ననల్ని ఇటీవల  'కిరలజియ'   దేశానికి
వెళళ్ళో వచాచ్చడు.  ఆ దేశవం వెళళ్ళోడనికి రకైలరులో
నలరుగరు  రోజుల  పప్రయణవం.   మా  ననల్ని
విమానవంలో  వెళళ్ళోడనరుక,   అయతే  మా
ననల్ని  కిరలజియ నరువండ వససూత్త  పప్రతేయ్యాకమెకైన
టోప ఒక  దనిల్ని  తెచాచ్చడు!   అది నలల్లిగా,

నలరుచదరవంగా ఉవంది!   దని చరుటసూట్టు  తెలల్లి
సిలరుస్కూ లేసరు కుటట్టు ఉవంది!  దనిల్ని ఆ దేశవంలో
'పరప్రటోప' అవంటరట- మా ననల్ని చెపాప్పుడు.

మా ఇవంటోల్లి  అవందరికీ  దనిల్ని  చసూపివంచి,  ఆ
తరావ్వత దనిల్ని భదతవంగా బీరరువలో పెటట్టుడు.

మా ననల్నికి టోపలరు సేకరివంచే అలవటరువంది.

అవవంట  ఆయనకు  చాల  ఇషట్టువం.  మా
బీరరువలో  వివిధ  దేశాలనరువండ  తెచిచ్చన
టోపలరు ఎనోల్ని ఉనల్నియ-"  అని ఆగాడు. 

“అయతే  ఇపప్పుడు  నీ  సమసేయ్యామిట?”

అడగాడు డోటస్. 

“ఆ టోప  భలే ఉవంది.   దనిల్ని మీకవందరికీ
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చసూపివంచాలనిపివంచివంది నకు.  దవంతో మా
ఇవంటోల్లి  ఎవరికీ  తెలయకువండ  ఆ  టోపని
తీసరుకునల్నినరు,  బీరరువ  లోవంచి.  దనిల్ని  న
తల  మీద  పెటరుట్టుకువంట  ఎల  ఉవంటనో
చసూసరుకవలనిపివంచివంది, దరిలో. 

'సర' అని నది దగలరకు పోయన, తల
వవంచి  చసూసరుత్తవండగానే  టోప  జారి  నీళళ్ళోలోల్లి
పడపోయవంది!"  అనల్నిడు ఆవండప్రస్. 

ఆ మాట చెపత్తవంట వడ కళళ్ళోలోల్లికి   నీళరుళ్ళో
వచేచ్చసాయ! 

“ఆ తరావ్వత?”  అనల్నిడు డోటస్. 

“నీకు తెలరుసరు కద,  ఆ నది ఎవంత వేగవంగా
పప్రవహసరుత్తవందో?  టోప నీళళ్ళోలోల్లి పడవందో లేదో,

కనరుల్ని  మసూసి  తెరిసేలోగా  అది  కసాత్త
కొటరుట్టుకుపోయవంది!"  మసూలగాడు
ఆవండప్రస్. 

“మరి  ఇవంట  దగలర  ఈ  విషయవం  ఎవరికీ
చెపప్పులేద?”  అనల్నిడు డోటస్. 

“అమోమ్మ!  చెపేత్త  ఇవంకేమెకైన  ఉవంద?”

అనల్నిడు  ఆవండప్రస్.  భయవంతో  వడ
మసూలరుగరు ఆగిపోయవంది. 

“అయతే  ఇపప్పుడేవం  చేదద్దమనరు-
కువంటరునల్నివ?” 

“అది  తెలయకేగా,  నినరుల్ని  ఇబబ్బువంది
పెడుతరునల్నిది?  ఇదిగ,  ఈ  తపాల  బిళళ్ళో
తీసరుకుని ఏదకైన సలహా ఇవవ్వ!"   అని ఓ
పాత తపాల బిళళ్ళోని డోటస్ చేతికిచాచ్చడు
ఆవండప్రస్. 

ఒక  సలహాకు  ఒక  తపాల  బిళళ్ళో
తీసరుకువంటడు  డోటస్.  వడు  దనిల్ని
పరక్షగా  చసూసి   "ఇది  చిరిగిపోయవంది"

అనల్నిడు. 

“నేనరు  చసూడలేదరులే,  అయన  ఇదేన
ఏవంట,   ఇవంక  చాల  తపాల  బిళళ్ళోలరు
ఇసాత్తనరు-  నరువవ్వ  ననరుల్ని  ఈ  ఆపద  నరువండ
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కపాడతే!"  అనల్నిడు  ఆవండప్రస్,

కవంగారరుగా. 

డోటస్  తల  పవంకివంచాడు.   ఆలోచిససూత్త
అటసూ  ఇటసూ  నడవసాగాడు.  "పరప్రటోప!

పరప్రటోప!"   అనరుకసాగాడు.  అది  మవంచి
శకునవం.   అవందరసూ  అవంటరరు-  'డోటస్
అల అనరుకువంటసూ నడుసరుత్తనల్నిపప్పుడు అతని
బరురప్ర  పాదరసవంల పని చేసరుత్తవంది'  అని.   ఆ
సవంగతి  విని  ఉనల్నిడు  కనరుక  ఆవండప్రస్
అతనేల్ని చసూససూత్త ఉబలటపడుతరునల్నిడు. 

కసేప  అల  తిరిగిన  డోటస్,  ఆవండప్రస్
వెకైప చసూససూత్త-   "సర-  కిరలజియ రాజధాని
ఏవంటో మీ ననల్నిని అడగి తెలరుసరుక.    ఆ
తరావ్వత  అకస్కూడ  ఎనిల్ని  బడులరు  ఉనల్నియ
అడుగరు.   అతనికి  ఏ  మాతతమసూ
అనరుమానవం  రానీయకు  సరుమా!

మామసూలరుగా  తెలరుసరుకవడవం  కసవం
అడుగరుతరునల్నిటరుల్లి అడగి తెలరుసరుక.  వెళరుళ్ళో-
వెళళ్ళో,  రప ఈ సమాచారవంతో తిరిగి రా!”

అనల్నిడు. 

“ఇవంతేన?”  అని నిరాశపడడడు ఆవండప్రస్. 

“ఇపప్పుటకి  ఇవంతే.  తరావ్వత   ఏవం  చేయలో

నరువవ్వ  ఈ  సమాచారవం  తెచాచ్చక  చెపాత్తనరు"
అనల్నిడు డోటస్. 

ఆవండప్రస్ ఇవంటకి పరరుగరుతీశాడు. 

2. 

ఆ రాతిత తవండత పప్రకస్కూనే పడుకుని ఆయనిల్ని
చినల్నిగా మాటలోల్లికి దివంచాడు ఆవండప్రస్. 

"ననల్ని,   పోరరుచ్చగల  రాజధాని  ఏది?”

అడగాడు,  నేరరుగా  కిరలజియ  గరురివంచి
అడగకువండ. 

“లసబ్బున్"  అనల్నిడు తవండత. 
“ఓ,  అయతే ఇసాట్టునియ రాజధాని?” 

“టలన్"  
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“అవనరు  ననల్ని,  నేనరు  మరిచ్చపోయనరు.
మరి  కిరలజియ  రాజధాని  ఏమిట?”

అడగేసాడు. 

“ఫప్రవంజ"   అనల్నిడు  తవండత.   కుమారరుడు
అల  అనిల్ని  విషయలసూ  అడగి
తెలరుసరుకువంటరునల్నివందరుకు  అతనికి  చాల
సవంతోషవంగా ఉవంది. 

“ఫప్రవంజ,   ఫప్రవంజ,   ఫప్రవంజ"  అని చాల సేప
మననవం  చేసరుకునల్నిడు  ఆవండప్రస్-

మరిచ్చపోకువండ ఉవండటనికి. 

“అయతే  మిసబ్బున్  లో  ఎనిల్ని  పాఠశాలలరు
ఉవంటయ?” 

“మిసబ్బున్  కదరు,  లసబ్బున్-  అది  పోరరుచ్చగల
రాజధాని" అని,  "ఏమో,  చాల పాఠశాలలరు
ఉవంటయ"  అనల్నిడు తవండత. 
"అయతే  మరి  ఫప్రవంజలో  ఎనిల్ని  ఉవంటయ
తెలరుసా, సరుమారరుగా?” అడగాడు. 

“ఆహుఁ..ఓ  మరుపెకైస్ఫూ  ఐదరు  నలభకై  ఉవండొచరుచ్చ"

అనల్నిడు ననల్ని. 
“సర  ననల్ని,  నిదడ్రాసోత్తవంది"   అనల్నిడు
ఆవండప్రస్ కళరుళ్ళో మసూసరుకుని. 

“నరువవ్వ  ఇల  పప్రశల్నిలడగడవం  నకు  చాల

సవంతోషవంగా  ఉవంది.   ఇవంక  ఏమెకైన
సవందేహాలరువంట  రప  అడుగరు"   అనల్నిడు
ననల్ని అమాయకవంగా. 

సరనని  తల  ఊపి  నిదతలోకి  జారాడు
ఆవండప్రస్-  "ఫప్రవంజ,  ఫప్రవంజ,  మరుపెకైస్ఫూ  ఐదరు-
నలభకై" అనరుకువంటసూ. 

3. 

మరరునడు ఉదయనేల్ని డోటస్ దగలరకి వెళళ్ళో
తవండత  చెపిప్పున  విషయలరు  చెపాప్పుడు
ఆవండప్రస్. 

ఇవవ్వవలసిన  సలహా  గరురివంచి  డోటస్  కి
ఇవంక  సప్పుషట్టుమెకైన  అవగాహన  రాలేదరుల
ఉవంది;  మళళ్ళో  అటసూ  ఇటసూ  తిరగటవం
మొదలరు పెటట్టుడు. 

హఠాతరుత్తగా ఆవండప్రస్ వెకైప తిరిగి  "హాజరరు
పటీట్టులో నీ సవంఖయ్యా ఎవంత?”  అని అడగాడు. 

“పదిహేనరు"  అనల్నిడు ఆవండప్రస్-  'హాజరరు
పటీట్టులో సవంఖయ్యా ఎవందరుకు, ఇపప్పుడు?  జాతకవం
చెపాత్తడ ఏమిట?'  అనరుకువంటసూ. 

“ఆహుఁ   బాగరువంది.  ఇపప్పుడు  ఇవంక  నరువవ్వ
-ఫప్రవంజ  నగరవంలో-ఆరో  తరగతి  చదివే-
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పదిహేనో  సవంఖయ్యాగల  పిలల్లివడక,   పిలల్లిక-

ఉతత్తరవం రాసాత్తవ" 

“ఎవందరుకు?  ఏమని?”  అనల్నిడు ఆవండప్రస్,

ఏమీ అరరవం కనటరుల్లి మరుఖవం పెటట్టు. 

“జాబరుతో బాటరు మన బడ వరిర్షిక నివేదిక
కూడ  పవంప.   నరువవ్వ  పరప్రటోపని
పోగొటరుట్టుకొని  చికుస్కూలోల్లి  పడన  విషయనిల్ని
రాసి,  వళళ్ళోని   ఒక  పరప్రటోప  పవంపమని
అడుగరు"  చెపాప్పుడు డోటస్. 

“ఓ,   అద!”   అవంటసూ  ఆవండప్రస్
ఆశచ్చరయ్యాపోయడు. 'ఎవంత తెలవెకైన ఆలోచన!

ఎవంత  సరులభమెకైన  ఉపాయవం!  న  బరురప్రకు
ఈ  ఆలోచన  రాలేదరు  ఎవందరుకని?'

అనరుకువంటసూ సిగరుల పడడడు. 

“ధనయ్యావదలరు  డోటస్,   చాల  మవంచి
ఉపాయవం చెపాప్పువ"  అని పొగిడడు. 

అయతే డోటస్ పచారరుల్లి చేయడవం అపలేదరు
ఇవంక.   ఆలోచిసరుత్తనల్నిటరుల్లిగానే  ఉవంది  అతని
మరుఖవం-  “ఊహుఁ..  నరువవ్వ  ఒకస్కూ  జాబరు
మాతతమే  రాసేత్త  సరిపోదరు,  సమాధానవం
రాకపోవచరుచ్చ.   కబటట్టు  ఫప్రవంజలోని  నలభకై
పాఠశాలలకీ రాయల"  అనల్నిడు. 

“నలభకై ఉతత్తరాలరు రాయమవంటవ?” 

“నలభకై కదరు-  మన బడలో ఆరో తరగతిలో
నలరుగరు  సెక్షన్  లరు  ఉనల్నియ  కద,  పప్రతి
సెక్షన్ లోనసూ  ఒక  పదిహేనో  నవంబర
ఉవంటరువంది.  అల  అకస్కూడ  కూడ,  నలభకై
పాఠశాలలోల్లినసూ పదిహేనో  నవంబర ఉనల్ని ఆరో
తరగతి వళరుళ్ళో నలరుగరురరు ఉవంటరరు.  అవంట
నరువవ్వ  మొతత్తవం  నసూట  అరవెకై  జాబరులరు
రాయలనల్నిమాట.  అవందరులో  కనీసవం
ఇదద్దరనల్ని నీకు పరప్ర టోప పవంపిసేత్త బావవండు-

ఒకట  నేనరు  తీసరుకవచరుచ్చ"  అనల్నిడు
డోటస్.  

“అది  నరువవ్వ  అడగాల?  రవండు  పరప్ర
టోపలరు  వసేత్త  తపప్పుకువండ  నీకు  ఒకట
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ఇసాత్తనరు"  అనల్నిడు ఆవండప్రస్.   అవంటసూనే
పనిలోకి దిగేసాడు.  తన నోటరు పసత్తకవంలోని
పేజీలనరు విడవిడగా చివంపి,  ఒక పేజీలో ఇల
రాశాడు - 
పప యమమ న అపరిచిత సస్నేహితుడ,  
నీ  పేరు  ఏఏంటో  నాకు  తెలియద.   అయిత
మనిదద రఏం  మన  బడుల  హాజరు  పటట ల
పదిహేనో సఏంఖఖ్య గల పలల లఏం.  ఆ సఏంబఏంధఏంత
నీకు వప సస నాస్నేన.  
నాకు ఒక కషట ఏం కలిగఏంది.  మా నానస్నే మీ దేశఏం
నఏండి  నలల  నలుచదరపు  పురప టోపీ  ఒకదానిస్నే
తెచచ్చాడు.  దాని చుటట  తెలల ని లేస కుటట  ఉఏంది.
అయిత నేన దానిని పప మాదవశాతస  మా ఊరి
నదిల  పోగొటట కునాస్నేన.   నానస్నేకి  ఇఏంకా  ఈ
విషయఏం తెలియద.  తెలిసస  నాకు బాగా దెబబ్బలు
పడతాయి.  
కనక  దయత  నాకు  నవవ్వు  ఒక  పురప టోపీని
పఏంపఏంచగలవ.  మా బడి వరిర క నివేదిక కాపీని
ఒకదానిస్నే  నీకు  పఏంపసస నాస్నేన.  దానిల  నా
అడప స్  ఉఏంది.  దయచేసి  ఈ  విషయానిస్నే
ఇతరులకెవరికీ  తెలియనివవ్వుకు.   ఇపప్పటకి  ఇఏంత
సఏంగతులు.  శుభాకాఏంక్షలత 
నీ సస్నేహితుడు 

ఆఏండడ స్ 
ఉతత్తరవం  డోటస్ కి  చసూపివంచాడు.    “ఆహుఁ
బాగరువంది,   అయతే  దీనికి  ఒక  వకయ్యావం
కలరుప  -   'మా  బడ  యరువక  బబవందవం
పప్రతినిధి  'డోటస్'  మీకు గౌరవ వవందనలరు
తెలరుపతసూ,  మీతో  పరిచయనికి
సవంతోషిసరుత్తనల్నిడు'   అని  జోడవంచరు"
అనల్నిడు డోటస్. 

పాపవం ఆవండప్రస్ ఆ వకయ్యావం కూడ కలపి,

మొతత్తవం 160 ఉతత్తరాలరు రాసి పోస్ట్టు చేశాడు.

అనిల్ని  ఉతత్తరాలరు  రాయడనికి  అతనికి
మసూడు రోజులరు పటట్టువంది.  

ఒక  వరవం  గడచివంది.   రవండు  వరాలరు
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గడచాయ.   ఏమీ  సమాధానవం  రాలేదరు.
ఆవండప్రస్ వళళ్ళో ననల్ని వయ్యాపారవం పని మీద
వేర  ఎకస్కూడక  వెళళ్ళోలనరుకువంటరునల్నిడు-

'వెళళ్ళోమరువందరు బీరరువ తెరరుసాత్తడు.  పరప్రటోప
లేని  సవంగతి  గమనిసాత్తడు.  ఎలగ?'

అనరుకువంటసూ  కలరు  గాలన  పిలల్లిలగా
డోటస్  చరుటసూట్టు  తిరరుగరుతరునల్నిడు
ఆవండప్రస్.   

"ఉవండు  ఉవండు,   సమాధానవం  వసరుత్తవంది"

అవంటరునే ఉనల్నిడు డోటస్ నిబబ్బురవంగా. 

4. 

ఆ రోజున తరగతి గదిలోకి  రాగానే టీచర
అనల్నిది- "ఆవండప్రస్-  నీ కసవం ఏదో పారిత్సల
అనరుకువంటనరు,  ఒకట వచిచ్చవంది.   విశాడ్రావంతి
గదిలో ఉవంది- తెచరుచ్చక" అని. 

గరువండె దడదడలడుతరువండగా లేచి వెళళ్ళోడు
ఆవండప్రస్,  డోటస్  వెకైప  ఆవందోళనగా
చసూససూత్త.  ఊదరవంగరు  కగితవంలో  చరుటట్టున
పారిత్సల  ఒకట  ఉనల్నిది  అకస్కూడ.  దనిల్ని
తీసరుకుని బయటకి వచిచ్చ,  గబ గబా విపిప్పు
చసూశాడు.   లోపల   పరప్రటోప– !  అచరుచ్చ

ననల్ని  తెచిచ్చనటరువవంటదే.   అదరుద్భుతవం!

లోపల ఒక జాబరు కూడ ఉవంది: 

పప యమమ న ఆఆండడ స , 

నీ జాబు అఆందుకునన్నాన.   చాలా సఆంతోషఆం.
మీ  బడి  వారర క  నివేదిక  నకు  నచచఆంది .  నీ
కోసఆం  ఒక  పురప టోపీ  కొని  పఆంపుతునన్నాన .
దూరఆంగా ఉనన్నా నీతో సన్నాహఆం చేయడఆం నకు
చాలా  సఆంతోషఆంగా  ఉఆంది.   మీ  దేశానిన్నా
గురఆంచ,   మీ  అలవాటట  గురఆంచ  వినన్నాన.
నేన  చనిపోయిన  సీతాకోక  చలుకలని
సకరసస ఆంటాన.   నీకు  దొరకితే  వాటిని
అగగ పెటట లో పెటిట  పఆంపు " 

ఇటట  
అసన్ 
ఆవండప్రస్ దనిల్ని తీసరుకుని తరగతి గదిలోకి
వచాచ్చడు  నవవ్వ  మొహవంతో.   డోటస్
చసూపలలో గలచిన గరవ్వవం కనిపివంచివంది.  

తరావ్వతి  రోజున  నలరుగరు  పారిత్సళరుళ్ళో
వచాచ్చయ-  అనీల్ని పరప్రటోపలే.  

తరావ్వత రోజున ఆరడు వచాచ్చయ!  

ఇపప్పుడు వటని విపేప్పువందరుకు కూడ ఆసకిత్త
పోయవంది ఆవండప్రస్ కు.  వట లోపల ఏమి
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ఉవండేదీ, చసూడకనే చెపప్పుచరుచ్చ కద!  

వటలోల్లి  ఒక  పారిత్సల ని  పూరిత్తగా  డోటస్ కి
ఇచేచ్చసాడు.  మిగిలన వటని తన అలకైమ్మరాలో
సరరుద్దకునల్నిడు.  

తరావ్వతి రోజున మళళ్ళో పారిత్సళరుళ్ళో వచాచ్చయని
టీచర చెపిప్పువంది- వెళళ్ళో తెచరుచ్చకునల్నిడు.  

ఆ మరరుసట రోజున తరగతి గదిలోకి వచిచ్చన
టీచర  "ఆవండప్రస్,  ఈరోజు నీకు దదప
యభకై  పారిత్సళరుళ్ళో  వచాచ్చయ.  ఆశచ్చరయ్యావంగా
ఉవందే, ఎవరరు పవంపిసరుత్తనల్నిరరు?” అవంది.  

“న  పటట్టునరోజు  సవందరద్భువంగా  సేల్నిహతరులరు
పవంపిసరుత్తనల్నిరరు టీచర"  చెపేప్పుసి,  ఇవంక ఆమెకి
తన  మరుఖవం  చసూపివంచడవం  ఇషట్టువం  లేనటరుల్లి
గబగబా విశాడ్రావంతి గదికి వెళళ్ళోడు ఆవండప్రస్. 

అకస్కూడ  బలల్లి  నివండ పారిత్సళరుళ్ళో  కుపప్పు  పోసి
ఉనల్నియ. 

'వటనిల్నిటనీ  మోసరుకుపోయేదలగ?  ఏవం
చేయల,  ఎకస్కూడ దచాల?'  అని ఆవండప్రస్
తికమక పడడడు. అతని పరిసిరతి పెనవం మీద
నరువండ పొయయ్యాలో పడడటరుల్లి అయవంది. 

'ఇదవంతా డోటస్ తపప్పు.  ఒక  జాబరు  రాసేత్త
పోయేదనికి నసూట అరవెకై  రాయవంచాడు!'

అనరుకునేసరికి  అతనికి  చాల  కపవం
వచిచ్చవంది.  ఆ  పారిత్సళళ్ళోనిల్నిటనీ  తెచిచ్చ  తమ
తరగతి గదిలోనే, ఓ మసూలన కుకస్కూడు.  

పిలల్లిలవందరసూ  ఆవండప్రస్  వెకైపకు  వివంతగా
చసూసరుత్తనల్నిరరు.   భోజనల  సమయవంలో
ఆవండప్రస్  డోటస్  దగలరికి  వెళళ్ళో,
గరుసగరుసగా-  "ఇదవంతా  నీ  వలేల్లి..  ఇపప్పుడు
గనక పప్రధానోపాధాయ్యాయరుడు అడగితే నీ మీదే
చెపాత్తనరు" అనల్నిడు. 

డోటస్  వడవెకైపకొక  చసూప  విసిరి,
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పటట్టువంచరుకకువండ వెళళ్ళోపోయడు. 

 5.

ఆవండప్రస్  మరుఖవం  వేళళ్ళోడేసరుకుని
టోపలనిల్నివంటనీ  బాయ్యాగ లోనరు,  తన
వనకటరులోనరు కుకిస్కూ, గతావం లగా ఇవంటకి
మోసరుకు వెళళ్ళోడు. 

ఆ మసూటనరు ఇవంట గడ పప్రకస్కూన పెటట్టు,
తలరుప  తటట్టుడు.  వళళ్ళోమమ్మ  తలరుప  తీసి,

ఎపప్పుటలగానే  వవంటవంటోల్లికి  వెళళ్ళోవంది.  ఆమె
అటరు వెళళ్ళోక,  ఆవండప్రస్ మసూటనరు మెలల్లిగా
తన  గదిలోకి  చేరిచ్చ,  ఒకొస్కూకస్కూ  పారిత్సలరునసూ
విపిప్పు చసూసరుకునల్నిడు.  పప్రతి పారిత్సల లోనసూ
ఒక  పరప్రటోప  ఉవంది;  సేల్నిహవం  కరరుతసూ
ఉతత్తరవం ఉవంది. 

ఒక  పారిత్సల  లో  మాతతవం  పప్రతేయ్యాకవంగా
తయరరు  చేయబడడ  ఊలరు  టోప  ఒకట
ఉవంది.   ఆ  టోపతో  వచిచ్చన  జాబరుని  తీసి
చదవసాగాడు ఆవండప్రస్. 

పప యమమ న ఆఏండడ స్, 
నీ ఉతస రఏం నాకు అఏందిఏంది.  నీకు వచిచ్చాన కషట నికి నేన
చలా బాధ పడడ న.  అయిత నీకు టోపీ కొనడనికి
నా దగగ ర డబబ్బలు లేవ.  మేము చలా పేదవళళఏం.
నా తఏండిప  కారు పప మాదఏంల మరణఏంచడు.  నా తలిల
కరర్మాగారఏంల పని చేసస ఏంది.  నాకు తొమర్మాది మఏంది
అనస్నేదముర్మాలు,  అకక్కచెలల ళళ  ఉనాస్నేరు.   మమర్మాలిస్నే
సాకడనికే  మా  అమర్మా  చలా  కషట పడుతఏంది.
అయిత నీ ఉతస రఏం వచిచ్చానపప్పట నఏండి నీకు సహాయఏం
చేయలేకపోయానే  అని  నాకు  చలా  దిగులు
కలిగఏంది. 
నా దిగులు తీరచ్చాడనికేనేమో అనస్నేటల  మా అతస  ఊరి
నఏండి  మమర్మాలిస్నే  చూడటానికి  వచిచ్చాఏంది.   తిరిగ
వెళళటప్పుడు  ఏడో  తరగతి  పాఠఖ్య  పుసస కాల  కోసఏం
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నాకు కొఏంత డబబ్బ ఇచిచ్చాఏంది.  ఆ డబబ్బత ఊలు కొని,
మా అకక్కల సాయఏంత  టోపీ అలిల  నీకు  పఏంపేపప్పటకి
ఆలసఖ్యఏం అయిఖ్యఏంది. 
'అయఖ్య,  పుసస కాలు  కొనకోక్కకుఏండ  నాకు  టోపీ
పఏంపఏందే'  అని  అనకోకు.   నేన  పప తి  ఏడదిలాగ
ఇప్పుడు  కూడ  నా  సస్నేహితుల  పుసస కాలల నఏండి
పాఠాలు  రసకుని  చదవకుఏంటాన-  అది  నాకు
మఏంచిది కూడ.     
నీకు  ఈ  టోపీ  నచిచ్చాఏందా?   అఏందగానే  ఉతస రఏం
రసాస వ కదా?  
శుభాకాఏంక్షలత, 
ఐగుత్ 
అది  చదివిన  ఆవండప్రస్ కి  చాల  బాధ
వేసివంది.  'పాపవం,  ఐగరుత!'   అనిపివంచివంది.

'ఈ పాపవం అవంతా నది కదరు-  ఆ డోటస్
దే. వడ పని చెబరుతానరు' అని తిటరుట్టుకువంటసూ
మిగిలన పారిత్సళరుళ్ళో విపిప్పు చసూడసాగాడు. 

ఆ   పారిత్సళళ్ళో  మధయ్యా  అతనికి  ఒక  ఉతత్తరవం
కనిపివంచివంది: 

పప్రియమమైన సస్నేహితుడ! 
ననస్నే  క్షమమించ.   నేన  నీకు  టోపీ  పమింపలేక
పోతునస్నేన.  తపప  నది కాద.  ఏ అమింగడిలోనన
నవవ్వు అడిగిన టోపీ లేద.  గత పది రోజులోల నే అనీస్నే
అమమ్ముడు  పోయాయిట.   అది  మనిదద్దర

దరదదృషషమిం.   ఆ  నలలరకమిం  టోపీ  కాకుమిండ
మరేదమైన  పమింపమమింటే  పమింపసస న.   ఏ
విషయమన నకు రాయి. 
శుభాకామింక్షలతో 
ఇవాన్ 

అనీల్ని చదివేసాక ఆవండప్రస్ టోపలనిల్నిటనీ ఓ
అటట్టుపెటట్టులో  పెటట్టు,  తన  మవంచవం  కిప్రవంద
దచాడు.  ఇక ఆరోజు రాతిత  వడకి ఎవంతకీ
నిదత పటట్టులేదరు.  ఎవంత సేపటకీ తనకు తెలీని
మరుఖాలరు-  ఇవన్,   ఐగరుత,  అసన్,  ఇవంక
ఎవరవరో  వచిచ్చ  తనతోట  ఇషట్టువంగా
మాటల్లిడుతసూ కనిపివంచారరు.  తనరు  మాతతవం
వళల్లికేసి  కనెల్నితిత్త  కూడ  చసూడలేక-

పోతరునల్నిడు. 

తరావ్వతి  రోజున  ఆ  ఉతత్తరాలనీల్ని  తీసరుకళళ్ళో
డోటస్ కి  చసూపివంచి  'మళళ్ళో  ఏదకైన  సలహా
ఇవవ్వ' అని బతతిమిలడడు ఆవండప్రస్. 

అనీల్ని  చదివక  పెదద్దగా  నవవ్వకువంటసూ
వెళళ్ళోపోయడు  తపప్పు,  ఇవంకేమీ  సలహా
ఇవవ్వలేదరు  డోటస్.  ఆవండప్రస్ కి  వడని
తనల్నిలనల్నివంత కపవం వచిచ్చవంది. 

మరాల్నిడు పప్రధానోపాధాయ్యాయరుడు ఆవండప్రస్ ని
పిలచాడు.  ఆయన బలల్లి మీద ఇవంకొక పెదద్ద
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పారిత్సళళ్ళో  కుపప్పు  ఉవంది.   ఆయన  ఆ
కుపప్పులోవంచి  తల  బయటకి  పెటట్టు  "ఏవంట
ఇదవంతా?  ఫప్రవంజ  నరువండ  ఎవరరు,  ఏమిట
పవంపతరునల్నిరరు?' అనల్నిడు. 

ఆవండప్రస్ తలవవంచరుకుని పాదల వెకైప
చసూసరుకువంటసూ  కథ  మొతత్తవం  వివరివంచాడు
ఆయనకి. 

“లోకవంలో ఎవరకైన 160 జాబరులరు రాసాత్తరా?

ఒక జాబరు చాలద,  పోనీ రవండు! అయన
జరిగిన  విషయవం  మీ  ఇవంటోల్లి  వళళ్ళోకి
చెపప్పుకువండ  ఇల  ఎవందరుకు  చేయడవం?”

అనల్నిరరు పప్రధానోపాధాయ్యాయరులరు. 
“డోటస్ తో నేననల్నినరు కూడ సర, 'రవండు
చాలవ?'  అని!  అయన  వడు  'నసూట
అరవెకై  రాయలత్సవందే!'  అని పటరుట్టు  పటట్టుడు.

నకు ఆ ఉతత్తరాలనీల్ని రాయడనికి మసూడు

రోజులరు పటట్టువంది.   బొటన వేలరు,  చసూపడు
వేలరు-  పేజీని  తాకి  తాకి  ఆఖరికి  చిటకన
వేలరుకి   కూడ,  కయలరు  కచాయ!"

అనల్నిడు ఆవండప్రస్ ఉకక్రోషవంగా.  

పెదద్దయన  ఆవండప్రస్  మాటలకి  పగలబడ
నవవ్వరరు.   ఆవండప్రస్ తల సిగరులతో మరివంత
వలపోయవంది. 

“సర,   డోటస్ తనకు తోచివందేదో చెపాప్పుడే
అనరుక, మరి నీ తెలవి ఎకస్కూడకి పోయవంది?

నీకు  బరురప్రలేద?   వడకవంట  పొడుగాల
ఉనల్నివ,   తరగతిలో  అవందరికవంట  బాగా
చదరువతావ,  ఇవంకొనిల్ని రోజులోల్లి పెకై తరగతికి
వెళరుతరునల్నివ?!" అనల్నిరరు. 
“క్షమివంచవండ" అనల్నిడు ఆవండప్రస్.  

ఇదద్దరసూ కలసి పారిత్సళరుళ్ళో విపాప్పురరు.  వటలోల్లి
కూడ టోపలరు,  సేల్నిహవం కరరుతసూ ఉతత్తరాలరు
ఉనల్నియ.  

"వటని తీసరుకుని  పద!"   అని ఆయన
ఆవండప్రస్ ని వెవంటబటరుట్టుకుని తరగతి గదిలోకి
వచాచ్చడు. 

 
6. 
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పప్రధానోపాధాయ్యాయరుడ  కనరుసెకైగతో  టీచర
బయటకి వెళళ్ళోపోయవంది.  ఆమె వెళళ్ళోవందక
ఆగి,  ఆయన  ఆవండప్రస్  చేతిని  టోపలతో 
సహా  ఎతిత్త   డోటస్  వెకైపకి  చసూపిససూత్త
అనల్నిరరు- "ఓ గొపప్పు సలహాదరరుడ! నీ తెలవి
ఇపప్పుడు  ఏవం  సలహా  ఇవవ్వబోతరునల్నిదో
చెపప్పు?!  ఇవంతకీ  నీకు  అరరవం  అయయ్యావంద,

నేనరు  ఏ  విషయవం  గరురివంచి
అడుగరుతరునల్నినో?!” అని. 

“అవనరు  అరరవం  అయవంది!"   అనల్నిడు
డోటస్, 'దరికిపోయనరు' అనరుకువంటసూ.  

'డోటస్ చికుస్కూలో పడడడు!'  అనరుకునల్నిరరు
పిలల్లిలవందరసూ.  

'అడుగరుతరువంట  వరవం  రోజుల  నరువండ
తపిప్పువంచరుకు  తిరరుగరుతరునల్నిడు,   ఇపప్పుడు
ఇరరుకుస్కూపోయడు.  ఏవం చెపాత్తడవంక?!'  అని
సవంతోషానిల్ని  గొవంతరులోనే  కుకుస్కూకుని
నిలబడడడు ఆవండప్రస్. 

డోటస్  కిటకీ  గరువండ  కసేప  బయటకి
చసూశాడు... 

ఎవండన  ఆకులనీల్ని  రాలపోయక,  చెటరుల్లి
ఇపప్పుడపప్పుడే  లేత  చిగరుళళ్ళోని  వేసరుత్తనల్నియ.

ససూరరుయ్యాడు  పడమటదికుస్కూకి  సాగిపోతరువంట
భసూమి మీద నీడలరు పరరుచరుకువంటరునల్నియ.

పిలల్లిలరు, పప్రధానోపాధాయ్యాయరుడు, అవందరసూ
నిశశ్శబద్దవంగా డోటస్  వెకైపే చసూసరుత్తనల్నిరరు.  
బయటకి  చసూసరుత్తనల్ని  డోటస్  మెలల్లిగా
నవవ్వడు.  అతనికి  ఏదో  ఆలోచన
తటట్టునటరుల్లివందని అవందరసూ మరువందరుకు వవంగి
ఆతతవంగా అతని వెకైపకి చసూసారరు- 
అతనరు  లేచి  నిలబడ,  జబరులోవంచి  ఐగరుత
రాసిన  ఉతత్తరానిల్ని  తీసి,  పెదద్దగా  చదివడు.

అతనరు  దనిల్ని  చదవటవం  పూరిత్త  చేసే  సరికి
పిలల్లిలవందరసూ  మరివంత  నిశశ్శబద్దవంలోకి
జారిపోయరరు.  కొవంతమవందికకైతే  కళళ్ళోలోల్లివంచి
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నీళరుళ్ళో కూడ కరాయ! 

ఇవంతలో  డోటస్  సిరరమెకైన  గొవంతరుతో
అనల్నిడు-  "ఈ  టోపలనిల్నిటనీ  మనవం
కొనరుకుస్కూవందవం!  వచిచ్చన డబరుబ్బుతో ఐగరుత కి
ఏడో  తరగతి  పాఠయ్యాపసత్తకలరు  కొని
పవంపదవం!" అని. 

పిలల్లిలవందరసూ  చపప్పుటరుల్లి  కొడుతరువంట
పప్రధానోపాధాయ్యాయరులవరరు  మనసరులో  'నకీ
ఆలోచన రాలేదే?!'  అనరుకునల్నిరరు.  డోటస్
భరుజవం  మీద  చెయయ్యా  వేసి  "నరువవ్వ  చాల
తెలవిగల  వడవోయ,  చాల  దయగల
అబాబ్బుయవి కూడ"  అనల్నిరరు నవవ్వతసూ. 

"ఎవంత చినల్ని విషయవం,  కద?!  నేనేమిటో,

ఎపప్పుడ  చదరువలోనే  పడ
కొటరుట్టుకుపోతరువంటనరు. ఇటల్లివంటవి న బరురప్రకి
తటట్టువెవందరుక!  అవందరుకేగా,  అవందరసూ
డోటస్ ని  సలహాలరు  అడగేది?!'

అనరుకునల్నిడు ఆవండప్రస్.   'టోపలనీల్ని వదిల
పోతాయ' అనరుకగానే గరువండెల మీద నరువంచి
ఒకస్కూసారిగా  పెదద్ద  బరరువ
దిగిపోయనటల్లినిపివంచివందతనికి.  

డోటస్  దగలరకి  వెళళ్ళో  "భలే  ఆలోచన!

నేనిపప్పుడే  ఐగరుత కి  ఉతత్తరవం  రాసాత్తనరు"
అనల్నిడు. 

"వదరుద్ద-  మరువందసరుత్తగా ఉతత్తరవం రాయకు.  ఈ
వరావంతానికలల్లి  మనవందరవం  కలసి  తనకి
నేరరుగా  పసత్తకలే  పవంపిదద్దవం.  అటల్లి  ఆమె
ఒకస్కూసారిగా  ఆశచ్చరయ్యాపోతే  ఎవంత
బావవంటరువందో కద?!”  అనల్నిడు డోటస్. 

“కద!”  అనల్నిడు ఆవండప్రస్  -  పసత్తకలరు
అవందరుకునల్నిపప్పుడు  ఐరిస్ కి  కలగే  ఆశచ్చరయ్యావం
అవంతా  తనకే  కలగినవంత  ఆనవందవంగా
నవవ్వతసూ.

ఎరల్లి బరడ!
జడడ: పోలీసరులరు నినరుల్ని ఎవందరుకు అరస్ట్టు చేశారరు బాబసూ?

దవంగ: అదే అరరవంకవటల్లిడు సర! ఉదయవం తొవందరగా షాపివంగ చేసేత్త  అరసరుట్టు ఎవందరుకు సార?!

జడడ: ఉదయవం ఎవంత ఎరల్లిగా చేశావ నయన, షాపివంగరు?
దవంగ: జస్ట్టు షాప్ ఓపెన్ కవడనికి మరువందరు చేశానరు సర!

                                            సేకరణ: అళవేలమమ్మ, చెనేల్నికొతత్తపలల్లి
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దరురాశ 
కథనవం: సిదద్ధారర, మవండల పరిషత పాడ్రాథమిక పాఠశాల, పూజారివరి పలల్లి, చితసూత్తరరు జిలల్లి. 

అనగనగా  ఒక  ఊళల్లి  నలరుగరురరు
అనల్నిదమరుమ్మలరు  ఉవండేవళరుళ్ళో.  శివయయ్యా,
రవంగయయ్యా,  రామయయ్యా,  వరదయయ్యా-  వళల్లికు
నలరుగరురికీ  విపరతమెకైన  డబరుబ్బు  ఆశ.

'కషట్టుపడకువండ  డబరుబ్బులరు  సవంపాదివంచడవం
ఎల?'  అనే,  వళరుళ్ళో  ఎపప్పుడ ఆలోచిససూత్త
ఉవండేవళరుళ్ళో.    
అదే  ఊళల్లి  ఒక  మరుసల  మవంతాడ్రాల  అవవ్వ
ఉవండేది.  అవవ్వకు  వళల్లివంట  చాల  మవంట-

నిజానికి  అవవ్వకు  వళల్లివంట  ఇషట్టుమే;  వళల్లి

బరుదద్ధావంటనే  రోత.  చసూసి  చసూసి,  'ఎలగకైన
వళల్లి డబరుబ్బు ఆశని వదిలవంచాల'  అని,  అవవ్వ
ఓ పథకవం వేసివంది. 

ఒకరోజు  రాతిత  అనల్నిదమరుమ్మలరు  నలరుగరురసూ
నడుచరుకువంటసూ పోతరునల్నిరరు. మరుసల అవవ్వ
వళళ్ళోకు  కనిపివంచకువండ  ఒక  చెటరుట్టు  కిప్రవంద
దకొస్కూని, బొవంగరురరు గొవంతరుతో పాడవంది- 

"అడవి అవంచరున ఉనల్నిది పరమ శివని గరుడ 
అకస్కూడ దగరునల్నిది మరి- అవంతరులేని పసిడ 

 జానపద కథ 



కొతత్తపలల్లి                                                    22  నవవంబరరు 2015   

వెతికితేనే కద, అది దరికేది?  

ఊరికే ఆశపడతే ఏమౌతరువంది మరి?!" అని. 

అది విని టకుస్కూన ఆగారరు వళరుల్లి. 
"ఎవరరురా,  పాడేది?"  అని  ఆ
చరుటరుట్టుపప్రకస్కూలవంతా వెతికరరు. 
అయతే అకస్కూడ ఎవరసూ కనబడలేదరు. చెటరుట్టు
కిప్రవంది తొరప్రలో దకొస్కూని ఉవంది అవవ్వ. 
కనీ వళల్లికు పాట అరరవం అయతే అయయ్యావంది.

డబరుబ్బు  ఆశవళల్లిని ఇక ఆలోచివంచనివవ్వలేదరు.
తొవందర  తొవందరగా  నిరర్ణయవంచరుకునల్నిరరు:
"ఇపప్పుటకి ఇవంటకి వెళత్తవం;  రప ఉదయనేల్ని
బయలరుదేరి  అడవి  అవతల  పప్రకస్కూన  ఉనల్ని
పాడు బడడ గరుడకి పోతావం" అని. 

గరుడలో తతవవ్వటవం  కసవం  కవలసిన సామగిప్ర
అవంతా సరరుద్దకునల్నిరరు వళరుళ్ళో.  "పప్రకస్కూ ఊరికి
పని మీద వెళరుతరునల్నివం!"  అని ఇవంటోల్లి  చెపిప్పు
బయలరుదేరారరు. 
అడవిలో  పోతసూ  ఉవంట  అనల్నిదమరుమ్మలకి
బాగా  ఆకలకైవంది.  వెవంట  తెచరుచ్చకునల్ని  తినరు
బవండరాలేవో తినల్నిరరుగానీ,  అవి ఒక పవంట
కిప్రవందికి కూడ చాలలేదరు. తినల్నిక నలరుగరురికీ
విపరతమెకైన నిదత వచిచ్చవంది. "ఇకస్కూడ కొవంచెవం

విశాడ్రావంతి తీసరుకువందవం; ఒకస్కూ అరరగవంట" అని
నలరుగరురసూ తల ఒక చెటరుట్టు కిప్రవంద ఒరిగారరు.
లేచి  చసూసరుకునే  సరికి  ఏమరువంది,

తెచరుచ్చకునల్ని సామగిప్ర అవంతా మాయవం! 

నలరుగరురసూ ఉతిత్త చేతరులతో  వెనకిస్కూ తిరిగి
వచాచ్చరరు.  కనీ  పటరుట్టుదలకొదీద్ద  మరరుసట
రోజున  మళల్లి  బయలరుదేరారరు.  ఈసారి
ఇవంకొవంచెవం  ఎకుస్కూవ  తివండ  తీసరుకళళ్ళోరరు.
"మధయ్యాలో  ఎకస్కూడ  నిదత  పోకూడదరు"
అనరుకునల్నిరరు.  అయతే  ఈసారి  అనల్నివం
తినగానే  వళళ్ళోకు  బాగా  దహవం  వేసివంది.

తతవవ్వకనికి కవలసిన సామానల్లినీల్ని అకస్కూడే ఓ
చెటరుట్టుకు తగిలవంచి, నీళల్లికసవం వెతరుకుస్కూవంటసూ 
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పోయరరు.  తిరిగి  వచిచ్చ  చసూసేత్త  సామానల్లి
మసూట మాయవం! 

'అయన  ఏమీ  పరవలేదరు.  మరువందరుకే
పోదవం' అని పోయరరు, కనీ  ఎవంత దసూరవం
నడచిన అడవి అవంతమే కలేదరు.  ఎకస్కూడో
దరి  తపిప్పునటరుల్లినల్నిరరు.  చసూడగా  అదవంతా
ఏదో  కొతత్త  పప్రదేశవం!  తమకు  ఏమాతతవం
పరిచయవం లేని పాడ్రావంతవం! 

అపప్పుటకే సాయవంతతవం అయయ్యావంది. ఇవంకొవంచెవం
సేపటోల్లి  చీకట పడేటటరుల్లినల్నిది.  నలరుగరురసూ ఓ
చెటరుట్టుపెకైకకస్కూరరు. అదే చెటరుట్టు మీద ఓ తేనెపటరుట్టు
ఉవండవంది.  శతరుప్రవలరు వచాచ్చరని తేనెటీగలనీల్ని
ఒకస్కూసారిగా వళల్లిమీద దడ చేసాయ.  వట
బారినరువండ  తపిప్పువంచరుకువందమని  అవందరసూ
పరరుగతిత్త  దగలరోల్లి  ఉనల్ని  ఓ  కువంటలోకి
దసూకరరు. 
చసూడగా  అది  ఓ  ఊబి!  బరురదలో
కూరరుకుపోయన  నలరుగరురసూ  రాతతవంతా
తనరుల్నికులడ,  అతి  కషట్టువం  మీద  బయట
పడడరరు. 
"ఇవంటకళళ్ళోపోదవం రా!" అనల్నిడొకడు. 

"ఇవంత  కషట్టుపడవంది  ఎవందరుకు,  బవంగారవం

దరికివంచరుకనిదే ఇవంటకి పోరాదరు!" అనల్నిరరు
మిగిలన మరుగరులరసూ. 

నలరుగరురసూ  మరువందరుకే  సాగారరు.  ఆరోజు
మధాయ్యాహాల్నినికి అడవి మధయ్యాలో ఉనల్ని ఓ మరిప్ర
చెటరుట్టు  దగలరికి  చేరరుకునల్నిరరు.  వళల్లి  కసమే
అనల్నిటరుట్టు  అకస్కూడ  చకస్కూట  అరరుగరు,
కూరరుచ్చనేవందరుకు నలరుగరు  మవంచి బవండలరు
పరిచి ఉనల్నియ. 

అలసిపోయన  నలరుగరురసూ  ఆ  బవండలమీద
చేరగిల  బడడరరు.  మరరుక్షణవం  బవండలరు
వేగవంగా  కదిల,  కిప్రవంద  నేలలోకి
వెళళ్ళోపోయయ!  కళరుళ్ళో మసూసి తెరిచేవంతలో
వళరుళ్ళో  నలరుగరురసూ  ఓ  పెదద్ద  భవనవంలో 
ఉనల్నిరరు! 
అది  ఒక  బవంగారరు  భవనవం.  అకస్కూడ
వసరుత్తవలనీల్ని  బవంగారమే.  వళరుళ్ళో  నలరుగరురసూ
ఆతతవంగా  తమకు  నచిచ్చన  సామానల్లినీల్ని 
సవంచీలోల్లికి వేసరుకువంటసూ పోయరరు; ఎవరకైన
కనబడతారమోనని  వెతరుకుతసూ.  అకస్కూడ
అసలరు ఎవవ్వరసూ ఉనల్నిటరుల్లి లేరరు! 
అవంతలో బవంగారరు రవంగరులో మెరిసిపోతరునల్ని
ఆవ  ఒకట  పప్రతయ్యాక్షమెకైవంది  అకస్కూడ.  వళరుళ్ళో
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నలరుగరురసూ  దని  చరుటసూట్టు  చేరి,  దనిల్ని
నిమిరారరు. దని కళరుళ్ళో, పళరుళ్ళో, తోక- మొతత్తవం
అవంతా  బవంగారమే!  అవంతలో  అది  తోక
ఎతిత్తవంది- 

"బవంగారరు  ఆవ  పేడ  వేసరుత్తనల్నిదిరా,

బవంగారవంలోవంచి  బవంగారమే  వసరుత్తవంది,

ఇవంకేవంట'  అని  నలరుగరురసూ  దని  వెనకిస్కూ
చేరారరు.  అది  బవంగారరు  పేడ
వేసివందనరుకువంటరునల్నిరరు కదసూ?  కదరు-  అది
మామసూలరు  పేడే  వేసివంది!  వళల్లివందరి
మరుఖాలమీద చివందివంది ఆ పేడ!  

అవందరసూ కలసి మరుఖాలరు కడుకుస్కూనేవందరుకు
వెళల్లిరరు.  అది కూడ ఓ  బవంగారరు కొలనరులో
ఉనల్ని  బవంగారరు  నీళళ్ళోతో!  అకస్కూడే  ఉనల్ని
బవంగారరు బివందలో  ఆ నీళరుళ్ళో నివంపకునల్నిడు
రవంగయయ్యా.  వెవంటనే  అతని  కళరుళ్ళో  అకస్కూడ
నేలకు  అతరుకుస్కూపోయయ!  ఎవంత
పప్రయతిల్నివంచిన  అతనరు  శిలమాదిరి
ఐపోయడు తపప్పు, ఇక కదలలేకపోయడు!

మిగిలనవళరుళ్ళో  ఆ  బివందనరు  వడనరువండ
ఊడబరికకగానీ  రవంగయయ్యాకు  మామసూలరు
రసూపవం రాలేదరు. 

దవంతో నలరుగరురికీ చాల భయవం వేసివంది. 

అవంతలోనే  వళల్లికు  వినబడవంది:

"ఇకస్కూడనరువండ వెళళ్ళోలవంట మీరరు అవందరసూ
మోకళళ్ళోమీద  నిలబడ,  ఏడుచ్చకువంటసూ
ఏదకైన  పాట  పాడల.  మాకు  ఆ  పాట
నచిచ్చతే మిమమ్మలల్ని ఇకస్కూడనరువండ తీసరుకళల్లిటవం
కసవం  మెరిసే  తెలల్లితామరలరు,  నలల్లికలరువలరు
పవంపిసాత్తవం" అని. 

నలరుగరురసూ  ఆ  గొవంతరు  చెపిప్పునటల్లి
మోకళళ్ళోమీద  నిలబడ,  ఏడుచ్చకువంటసూ 
పాడరరు- 
"మెరరుపలరు పూవల దవండగా 
మబరుబ్బులరు మెతత్తని దివండుగా 
గగనమరు వెచచ్చని శయయ్యాగా 
హాయగా ఉవందరుమె, తారక? 

కనరుల్నిల కతమిమ్మన మబరుబ్బులరు తొలగనరు 
మనసరుల నివండన మోహమరు వదిలనరు 
తెలల్లి  తామరల  తేరరుపెకై,  నలల్లితామరల-

నవంచరున నిడుకొని 
రావే  రవంగరుల  తారక!  మమరుమ్మల  కొనిపోవే
రవంగరుల తారక!" అని. 
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మరరుక్షణవం  అకస్కూడ  రవండు  తెలల్లితామరలరు,
నలల్లికలరువలరు  పప్రతయ్యాక్షవం  అయయ్యాయ.  "మీ
దరురాశ వదలకపోతే మరినిల్ని కషాట్టులరు తపప్పువ,

జాగప్రతత్త.  ఇపప్పుడక  తెలల్లితామరలమీదికకిస్కూ
నిలబడవండ"  అని  వినిపివంచివంది.  అపప్పుటకే
బాగా  భయపడపోయన  నలరుగరురసూ
చెవంపలరు  వేసరుకొని  తెలల్లితామరలరు  ఎకిస్కూ
నిలబడడరరు.  కనరుల్నిమసూసి తెరిచేలోగా వళరుళ్ళో
వళల్లి ఊరి అవంచరున ఉనల్నిరరు!  అవంతవరకూ
వళరుల్లి  పోయయనరుకునల్ని  సామానల్లినీల్ని
వళల్లితోట ఉనల్నియ! 

సవంచరులరు  మోసరుకువంటసూ  వసరుత్తనల్ని
నలరుగరురినీ  చసూసి,  అవవ్వ  మరుసిమరుసి

నవవ్వలరు నవివ్వవంది. 

"ఉడతా ఉడతా బడ కొసాత్తవ, 

న సవంక నరునల్ని సవంచి కసత్త మోసాత్తవ? 

చవంట నీ వెవంట వససూత్త ఉవంటనే, 

కని సవంచి మోయలేక చసత్త ఉవంటనే 
ఏమి దసిత్తవే బవంగారరు ఇవంత నీ సవంచిలో 
ఇవంత బరరువదేల నీ  పెయయ్యా  నొయయ్యాదనే?"

అని పాడవంది గటట్టుగా. 

ఆ గొవంతరు విని, "ఈ మరుసలదనికి వయసరు
చచిచ్చవంది కనీ చసూప చావలేదరు-  అయన
ఇవంకళల్లినరు అనేదేమరువంది, మాకు బాగా బరుదిద్ధా
వచిచ్చవంది"  అనరుకువంటసూ  నలరుగరురసూ  ఎవరి
ఇవంటకి వళరుళ్ళో పోయరరు.

మబరుబ్బులరు!

టీచర: కరరు మబరుబ్బులరు అవంట ఏవంటో చెపప్పు చివంటసూ!

చివంటరు: కరరు ఆకరవంలో ఉవండే మబరుబ్బులరు టీచర!

ఏడవ తరగతి పిలల్లిలరు, మోడల ససూస్కూల, సికపలల్లి.

అయసాస్కూవంత తతవ్వవం!

సెకైనరుత్స అయయ్యావరరు : పిలల్లిలసూ! పప్రభరుతవ్వవం వరరు ఇచిచ్చన ఐరన్ మాతతలరు అవందరసూ వేసరుకునల్నిరా?

సరునీత :  నేనరు వేసరుకలేదరు సార!

సెకైనరుత్స అయయ్యావరరు: ఎవందరుకు తలీల్లి?!

సరునీత :  అయసాస్కూవంతానికి అతరుకుస్కూపోతే కషట్టువం సార!

-రిజావ్వన, ఆరవ తరగతి, ZPHS, సికపలల్లి.

నవవ్వ!
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బావిలో దయయ్యాలరు
రచన: లక్ష్మీ సరుమితత, ఏడవతరగతి, రిషీవయ్యాలీ ససూస్కూల 

ఈ మధయ్యా ఒక రోజు ఎపప్పుడో  పేపర లో ఒక
వరత్త చదివనరు: భవనీపరవం అనే ఊళల్లి ఒక
పెదద్ద బావి ఉవందట. దని నివండ కవలసిననిల్ని
నీళరుల్లి ఉనల్నియట.  అయన ఆ ఊరి పప్రజలరు
వేర  బావి  తవివ్వవంచాలని  పప్రభరుతావ్వనిల్ని
కరరుతరునల్నిరట. 

ఎవందరుకు? ఆ బావిలో దయయ్యాలరు, భసూతాలరు
ఉనల్నియని!  ఊళళ్ళోవళళ్ళోవరసూ  ఆ  బావిలో
నీళరుళ్ళో  తాడ్రాగరరు;  చీకట  పడుతరునల్నిదవంట

అటరువెకైపకు  పోరరు.  పౌరర్ణమినడు,

అమావసయ్యానడు  గరువంపలరు  గరువంపలరుగా
వెళళ్ళో  ఆ  బావికి  పసరుప  కువంకుమలతో
పూజలరు చేసాత్తరరు! 
ఆ  వరత్త  చదివక  నకు  ఒక  వెకైపన
నవవ్వచిచ్చవంది;  కనీ  మరొక  వెకైపన  బాధ
కూడ వేసివంది.  మన దేశవంలో ఎవంత మవంది
ఇటల్లి మసూఢ నమమ్మకలకు బవందీలో?! 

అయన  నేనరు  ఆ  వరత్తనరు  పెదద్దగా
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పటట్టువంచరుకలేదరు.  అయతే ఆరోజున బడలో 
జరిగిన  ఒక  సవంఘటన  నకు  'ఏదకైన
చేయలత్సవందే' అనిపివంచేటరుల్లి చేసివంది. 

ఆరో తరగతి చదివే దివయ్యా ఆరోజున
అకసామ్మతరుత్తగా  నేలమీద  పడపోయ,  ఒళరుళ్ళో
బిగబటట్టు,  కళరుళ్ళో తేలవేసివంది.  మేమవందరవం ఆ
పాప  చరుటసూట్టు  మసూగితే,  మా  సెకైనరుత్స  సార
వచిచ్చ  "అవందరసూ  దసూరవంగా  పోవండ,  ఆ
పాపకు గాల ఆడల!" అని అరిచారరు. 
కొదిద్ద  సేపటకి  ఆ  పాప  కళరుళ్ళో  తెరిచి,  మా
అవందరినీ చసూసి సిగరులపడవంది. మా టీచరరుల్లి ఆ
పాపకు ఇవంకొకరిని తోడుగా ఇచిచ్చ,  ఇవంటకి
పవంపారరు-  "విశాడ్రావంతి  తీసరుక  పాపా"  అని

చెపిప్పు. 
ఆ తరావ్వత సెకైనరుత్స సార చెపాప్పురరు- "ఆ పాపకు
ఏమీ కలేదరు- భయపడకవండ. సరిగాల అనల్నివం
తినక,  ఎకుస్కూవ  పని  చేసి,  అమితవంగా
కవంగారరు పడ, నిదతకూడ తకుస్కూవెకై పోతే మన
శరరవం బలహీనపడుతరువంది; ఒకస్కూసారి ఇటల్లి
అవతరువంది.  మళళ్ళో  మళళ్ళో  ఇటల్లి  అయతే
మటరుకు  డకట్టురరు  దగలరికి  వెళళ్ళోల.  వళరుళ్ళో
'మసూరర'  కసవం  మవందరులరు  ఇసాత్తరరు.
కొవంతకలవం  మవందరులరు  వడతే  ఇక  అటల్లి
మసూరరలరు రావ" అని. 

సరుధీర  అడగాడు-  "సార,  అది  దయయ్యావం
పటట్టుటవం కద?" అని. 

"కనే  కదరు.  మన  మెదడులో  సహజవంగా
ఉవండే  పప్రవహాలరు  కొనిల్ని  గవందరగళ
పడనపప్పుడు  అటల్లి  అవతరువంది.  దనికి
మవందరులరునల్నియ" చెపాప్పురరు సెకైనరుత్స సార. 

"అయతే  సార,  మరి  బావిలో  దయయ్యాలరు
ఎటల్లి ఉవంటయ?" అడగానరు నేనరు. 
అవందరసూ  నవవ్వరరు.  సెకైనరుత్స  సార  కూడ
నవవ్వరరు.  "దయయ్యాలరు  ఎవవ్వరికీ  కనిపివంచవ
కద,  మరి  అవి  బావిలో  ఉనల్నిటరుల్లి  ఎల



కొతత్తపలల్లి                                                    28  నవవంబరరు 2015   

తెలరుసరుత్తవంది?" అనల్నిరరు. 
"కదరు  సార!  మా ఊళళ్ళో ఓ  బావి ఉవంది.

అవందరులో  నీళరుళ్ళో  ఎరప్రగా  ఉవంటయ.  'ఆ
బావిలో  దయయ్యాలరువంటయ!'  అవంటరరు
అవందరసూ" చెపాప్పుడు సరుధీర. 

"అవనరు సార!  ఈ మధయ్యా పేపరోల్లి చదివనరు.
భవనీపరవంలో అటల్లినే అట" అనల్నినరు నేనరు.
"మా  ఊరరు  భవనీపరమే"  అనల్నిడు
సరుధీర. 

అవందరవం ఆశచ్చరయ్యావంతో "వ...వ" అనల్నివం. 

"నీళరుళ్ళో ఎరప్రగా ఉవంటయ? నిజవంగానే?!

దనికి  కరణాలరు  'ఖచిచ్చతవంగా  ఇవి'  అని

చెపప్పులేవం  సరుధీర,  అయతే  మీకు  తెలరుసా,

పప్రకబతిలో రవండు వసరుత్తవలరు  కలసి  పూరిత్తగా
వేర రవంగరునరు సబషిట్టుసరుత్తవంటయ. సరునల్నివం ఎటల్లి
ఉవంటరువంది?  తెలల్లిగా.  మరి  పసరుప  ఎటల్లి
ఉవంటరువంది?  పసరుపప్పుచచ్చగా.  ఈ  రవండ
కలపి  చసూడవండ-  ఏ  రవంగరు  వసరుత్తవంది?

ఎరరుప!!  దనితోట  కద,  పెళల్లి  వేడుకలోల్లి
కళళ్ళోకు  పారాణి  పెటట్టుది!  అటల్లి,  మరి  మీ
బావిలో  సరునల్నివం  ఉవందనరుక,  మీరరు
అవందరులోకి పసరుప వేసి పూజ చేసాత్తరనరుక,

వెవంటనే  నీళరుళ్ళో  ఎరప్రబారతాయ.

దనిదేమరునల్నిది?" చెపాప్పురరు సెకైనరుత్స సార. 

నేనరు,  సరుధీర  ఒకరి  మరుఖాలరు  ఒకరవం
చసూసరుకునల్నివం.   "చేసి  చసూడచాచ్చ  సార?"

అనల్నివం ఒకేసారి. 

"ఓహుఁ  చకస్కూగా  చేయచరుచ్చ.  మన
పప్రయగశాలలోనే  చేసి  చసూదద్దవం"  అని,  ఆ
రోజు  సాయవంతతవం  చేసి  చసూపివంచారరు
కూడనరు!  నిజవంగానే  పారాణి  ఎరప్రగా
రకత్తవంలగా ఉవంది! 

"మరి మీ  ఊరి బావిలో దయయ్యాలల్ని నేనరు
వదిలవంచన?" అడగానరు సరుధీర ని. "ఈ శని
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ఆది వరాలోల్లి మా ఊరికి వెళత్తనరు-  నరువవ్వ
రా, చసూదద్దవం" అనల్నిడు వడు. 

*** 

శనివరవం  నడు  ఉదయనేల్ని  బయలరుదేరి
సరుధీర వళళ్ళోవంటకి  వెళళ్ళోనరు.  అపప్పుటకే  మా
తరగతి  పిలల్లిలరు  మరో  ఐదరుగరురరు  నిలబడ
ఉనల్నిరకస్కూడ.  "మీర  వెళద్దమనరుకునల్నిరా,

మమమ్మలల్ని  తీసరుకళళ్ళోకువండనే?!"  అని
నవవ్వరరు. అవందరవం కలసి బయలరుదేరావం. 

సాయవంతతవం అవతరువండగా భవనీపరవం
చేరరుకునల్నివం.  ఊరి  మొదటోల్లినే  ఒక  తాత
కనిపివంచాడు.  "తాతా ఈ ఊళల్లి  దయయ్యాల
బావి  ఉవందవంటగా!"  అది  ఎకస్కూడ  ఉవందో

తెలరుసా?” అని అడగావం. 

"ఆహుఁ.. అది తెలీకేవం?!" అనల్నిడు తాత. 

"మరి  అదకస్కూడో  చసూపిసాత్తవ,  మాకు?"

అడగాడు శప్రవణ. 

"దయయ్యాల  బావిక?  ఈ  వేళపప్పుడ?!"

అడగాడు  తాత  ఆశచ్చరయ్యావంగా.  వళళ్ళోవంక
జవబివవ్వకనే "తికస్కూ పటట్టువంద, మీకు? మీకు
బరుదిద్ధా  లేదరు;  మీ పెదోద్దళల్లికు బరుదిద్ధా  లేదరు.  ఈ
వేళపప్పుడు ఆ దరిదతవం  బావి కడకి  వెళత్తరా
ఎవరకైన?" అరిచాడు కపవంగా. 

సరుధీర  ఆ  తాతకు  కనబడకువండ  మా
వెనకనే  నకస్కూడు-   "నేనరు  చెపప్పులేద,

ఎవవ్వరినీ అడగకవండ-  పప్రయజనవం ఉవండదరు.
నేనరు తీసరుకళత్తనరు మిమమ్మలల్ని, రపొప్పుదరుద్దన. మా
ఇవంటోల్లి  వళల్లికి  కూడ  ఎవవ్వరికీ  చెపప్పుకవండ"

అవంటసూ. 

అవందరవం  వడని  ఒపిప్పువంచి  బావి  దగలరికి
నడచామరు.  ఆ  బావి  ఊరికి  చివర  ఉవంది.

అకస్కూడకి  చేరరుకునే  సరికి  అవందరికీ  చాల
దహవం వేసరుత్తనల్నిది.  బావిలో పెకై అవంచరు దక
ఉనల్నియ  నీళరుల్లి.  చేతరులకు  అవందేవంత
నివండుగా...  గబాలల్ని  న  దోసలతో  నీళరుల్లి
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తీసరుకొని తాగబోయనరు. 
'అయయ్యా ఆ నీళరుళ్ళో  తాగకు-  అది దయయ్యాల
రకత్తవం!'  అనల్నిడు  సరుధీర.  'రకత్తమా?!'

అనల్నినరు  నేనరు.  "అవనరు-  కవలవంట
చసూడు"  అవంటసూ తన జబరులోవంచి అగిలపెటట్టు
తీసి వెలగివంచాడు.   నీళరుళ్ళో  మామసూలరుగానే
ఉనల్నియ. 

"కనీ.. మరి నేనరు చసూసినపప్పుడు.."

గొణిగాడు వడు. 

మేవం  అవందరవం  నవవ్వవం.  "నరువవ్వ
చసూసినపప్పుడు  నీళరుల్లి  ఎరప్రగానే  ఉవండ
ఉవంటయలే.  దనికి  ఏదో  ఒక  కరణవం
ఉవండ  ఉవంటరువంది!  అవంతేతపప్పు  ఇకస్కూడ  ఏ

దయయ్యాలసూ లేవ!" అనల్నినరు నేనరు. 
తరావ్వత అవందరవం సరుధీర వళళ్ళోవంటకి వెళళ్ళోవం.

వళల్లి  అమామ్మ  వళరుళ్ళో  మవంచివళరుళ్ళో.  మా
అవందరికీ భోజనవం పెటట్టురరు. పడుకునేవందరుకు
చటరు చసూపివంచారరు. 
తెలల్లివరాక  ననరుల్ని  నేనరు  పరిచయవం
చేసరుకునల్నినరు-  "మా  ననల్నికు  దకైవశకిత్త
ఉవందవండ.  భసూతాలనరు తరిమేసాత్తడు.  నకూ
కొవంచెవం కొవంచెవం విదయ్యాలరు వచరుచ్చ" అని. 

"అవన?" ఆశచ్చరయ్యాపోయరరు వళరుళ్ళో. 
"ఓ  గాల్లిసెడు  పాలరు  ఇసాత్తరా?"  అడగానరు,
సరుధీర కి సెకైగ చేససూత్త. 
"నేనరు  తెచిచ్చసాత్తనరు"  అని  సరుధీర  లోపలకి
వెళళ్ళో,  గాల్లిసరులో  పాల  బదరులరుగా  మేవం
తీసరుకొచిచ్చన సరునల్నివంపొడనే చికస్కూగా కలపిన
నీళరుళ్ళో పటరుట్టుకొచాచ్చడు. 

"కొవంచెవం  దేవడ  దగలరరునల్ని  పసరుప
కవలవండ, ఒక చెవంచాడు" అనల్నినరు నేనరు. 
ఈసారి సరుధీర  వళళ్ళో  అమమ్మ  వెళళ్ళో  పసరుప
తీసరుకొచిచ్చవంది.  నేనరు  పసరుపనరు
కళళ్ళోకదరుద్దకొని,  దనిల్ని  సరునల్నిప  నీటకి
కలపానరు-  చసూససూత్తవండగానే  అదవంతా
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ఎరప్రబడవంది! 

అవందరసూ  నిరారవంతపోయరరు. 
"ఇదేనవండ  అమమ్మవరి  మహమ.  మీ  ఊరి
బావిలో ఈ పాలనరు కలపి వదద్దవం పదవండ.

అటల్లి  ఊరికీ  మేలరు  జరరుగరుతరువంది"  అని
లేచానరు నేనరు. 
అవందరసూ న వెవంట వచాచ్చరరు. "ఈ బావిలో
దయయ్యాలరువంటయ.  ఈ  నీళళ్ళోకు  పసరుప
తగిలవందవంట చాలరు ఎరప్రబడతాయ" చెపిప్పువంది
సరుధీర వళల్లి అమమ్మ. 
"నేనరు  అనీల్ని  తెలసినదనిలగా  నవవ్వనరు.
అమమ్మవరి పాలరు  కలసేత్త  దయయ్యాలరు తక్షణవం
చచిచ్చపోతాయ;  మెలల్లిగా  అనీల్ని
సరరుద్దకువంటయ"  అని చెపిప్పు  గాల్లిసరులోని ఎరప్ర
నీళళ్ళోనరు  బావిలోకి వవంచానరు. 
"అయన ఈ బావిలో దయయ్యాలరునల్నియని
ఎవరరు  చెపాప్పురరు?  ఇవి  పాల  లవంటవి!

అమమ్మవరికి  ఇవవంట  ఇషట్టువం!  అవందరుకనే
పసరుప  కలపగానే  అమమ్మవరరు  దనిల్ని
ఎరప్రబరరుసరుత్తనల్నిరరు" అని జోడవంచానరు. 
ఆరోజున  ఆ  బావిలోని  నీళళ్ళోనరు  రవండు

బాటళళ్ళోలో  నివంపకొని  పటట్టుణానికి
తీసరుకళళ్ళోవం.  సెకైనరుత్స  సార  సహాయవంతో
వటని  పప్రభరుతవ్వవం  వరి  "తాడ్రాగరునీట  పరక
కేవందతవం"కి  తీసరుకళళ్ళో,  "పోటబరులటీ  పరక్ష"

చేయవంచావం.  ఆ  నీళళ్ళోలో  సరునల్నివం  ఎకుస్కూవ
ఉనల్నిదని తేలచ్చరరు వళరుళ్ళో! 
మన  భసూమి  పొరలోల్లి  ఉవండే  రకరకల
లవణాలోల్లి  కొనిల్ని  నీళల్లిలో  కరిగేవి  ఉవంటయ.

వట మీదరుగా నీళరుళ్ళో పప్రవహవంచినపప్పుడు అవి
నీళల్లికు వట లక్షణాలనరు ఇసాత్తయ. 

లవణాలరు  అధికవంగా  ఉవండే  నీళల్లినరు  ఫిలట్టుర
చేసరుకొని తాడ్రాగితే చాల వరకు సరిపోతరువంది.

అవంతకుమివంచి ఊరికే భయపడవలసిన పని
లేదరు. 
అయతే  పప్రయగశాల  వరి  రిపోరరుట్టు  కవంట
'అమమ్మవరి  పాలే'  ఎకుస్కూవ  పప్రభావవం
చసూపాయని చెపాప్పుడు సరుధీర. 

అమమ్మవరి మహమనరు నమేమ్మ ఊళళ్ళో వళరుళ్ళో
ఇపప్పుడు  ఆ  నీళల్లినరు  తాడ్రాగేవందరుకు
కకపోయన,  ఇతర  అవసరాలకసవం
మటరుకు బాగానే వడుకువంటరునల్నిరట! 
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సవంత పిలల్లిలరు 
రచన: పేరరు రాయలేదరు, రిషివయ్యాలీ ససూస్కూల, మదనపలల్లి. 

లలత,  వనిత ఇదద్దరసూ అకస్కూచెలల్లిళరుల్లి.  వళళ్ళోది
పేద  కుటరువంబవం.  తలల్లిదవండుప్రలరు  ఇదద్దరసూ
కూలకి పోయేవళరుళ్ళో.  అయతే అకసామ్మతరుత్తగా
ఒక  రోజున  పప్రమాదవంలో  వళల్లి  అమామ్మ
ననల్నిలరు  చనిపోయరరు!  ఆ  సమయనికి
లలత  చాల  చినల్నిది-  ఆరళరుళ్ళో  అవంతే.

వనితేమో కొవంచెవం పెదద్దది; ఆ పాపకు పదేళరుల్లి.
వళళ్ళోదద్దరినీ  చసూసరుకునేవందరుకు  బవంధరువలరు
ఎవవ్వరసూ లేరరు కూడ.  చరుటరుట్టు  పప్రకస్కూల వరి
సహకరవంతో  కొదిద్ద  రోజులరు  నెటరుట్టుకొచాచ్చక,

చివరికి వనిత రామారావ గారి ఇవంటోల్లి పనికి
కుదరురరుకునల్నిది. 

రామారావగారరు మవంచి మనిషి. 'చినల్నిపిలల్లిలల్ని
పనిలో  పెటరుట్టుకకూడదరు'  అని  మరువందరు
వనితని  పనిలోకి  రానివవ్వలేదరు  ఆయన.

అయతే  అవందరసూ  నచచ్చజెపాప్పుక,  'ఆ  పాప
పనిచేససూత్త చదరువకవల'  అనల్ని షరతరు మీద
ఆయన ఒపప్పుకునల్నిడు. 

అయతే  వనితకు  చదరువ  ఏమవంత
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అబబ్బులేదరు.  ఆ  పాప  మనసవంతా  పనిమీద,

చెలల్లిమీదే  ఉవండేది.  'చెలల్లిని  సరిగాల
చసూసరుకవల' అనే ఉవండేది ఎపప్పుడ. 

అవంత  చినల్ని  వయసరుత్సలోనే  తనకొచేచ్చ  కసత్త
నెలజీతానీల్ని  రవండు  భాగాలరు  చేసేది  వనిత.

ఒక  భాగానిల్ని  ఇవంట  ఖరరుచ్చలకు  వడేది;

ఇవంకొక సగానిల్ని ఒక కువండలో దచి పెటట్టుది. 

ఒక  రోజున  ఆ  కువండలో  ఇక  డబరుబ్బు
పటట్టులేదరు-  చసూసేత్త  కువండ  నివండపోయ
ఉనల్నిది!  లలతకి,  వనితకి  ఆ డబరుబ్బుతో ఏవం
చేయలో  తెలయలేదరు.  అవంత  డబరుబ్బునరు
ఇవంటోల్లి  ఉవంచరుకవటవం  ఏమవంత  మవంచిది
కదరు! 
కొవంచెవం సేప ఆలోచివంచాక,  దనిల్ని తీసరుకొని
రామారావగారి దగలరికి  వెళళ్ళోరిదద్దరసూ-  "ఈ
డబరుబ్బులరు  మీ  దగలర  పెటరుట్టుకవండ;  ఏమెకైన
అవసరవం పడతే మళళ్ళో తీసరుకువంటవం" అని. 

ఆయన  కసేప  ఆలోచివంచి,  "చసూడమామ్మ!
లలతది  ఇపప్పుడు  బడకళళ్ళో  వయసరుత్స.
నిజానికి  నరువవ్వ  బడకి  వెళళ్ళోల-  కనీ 
వెళళ్ళోటల్లిదరు. ఒక పని చేదద్దవం. ఈ డబరుబ్బులరు న
దగలర  ఉవంచరుతానరు.  వటతోట  లలతనరు

చదివిదద్దవం, మా పాప రఖతో  పాటరు. పప్రభరుతవ్వ
బడలో  చేరితే  ఖరరుచ్చలరు  కూడ  ఏమవంత
ఉవండవ-  మధాయ్యాహల్నివం  భోజనవం  బడలోనే
పెడతారరు;  ఇక  పొడ్రాదరుద్దన-మాపన  భోజనవం
మా  యవంటోల్లినే  చేయచరుచ్చ-  మెలల్లిగా  వనిత
కూడ  కనీసవం  ఒకపూట  బడకి  పోవచరుచ్చ"

అనల్నిరరు. 

అటల్లి లలత బడకి వెళల్లిటవం మొదలటట్టువంది.

రామారావగారరు  ఆరోజునరువంచి  లలత-

వనితలకు  చాల  సహాయవం  చేశారరు.  తన
సవంత కూతరురరు రఖతో పాటరు వళల్లినీ ఒకేల
చసూసరుకునల్నిరరు. 
అయతే ఒక రోజున రామారావ గారి చేతి
గడయరవం మాయవం అయయ్యావంది.  ఆయన
సాల్నినవం చేసేమరువందరు దనిల్ని, తన కళల్లిజోడునరు
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మరువందరుగదిలో టబరుల మీద పెటట్టు వెళళ్ళోరరు.
వచిచ్చ  చసూసేసరికి  అది  లేదరు!  తన
గడయరానిల్ని  ఎవరో  తీసారని  ఆయనకు
అరరవం అయయ్యావంది. కనీ  ఎవరరు? 

ఆ సమయనికి రఖ బడకి వెళళ్ళో ఉనల్నిది.

వనిత  ఇలరుల్లి  తరుడుససూత్త  ఉవండవంది.

రామారావగారికి  వనిత  మీద  కొదిద్దగా
అనరుమానవం  వచిచ్చవంది.  "బయటవళల్లినరు
ఇవంటోల్లి పెటరుట్టుకవదద్దవంట వినల్నిరా?  చసూడవండ,

ఇటల్లినే అవతరువంది. ఈ రోజున గడయరవం,

రప మరొకట!"  అని రామారావగారి భారయ్యా
గటట్టుగా అనటవం మొదలరు పెటట్టువంది.  అది విని
వనిత చాల నొచరుచ్చకునల్నిది.

ఆ  పాప  చిటట్టు  హబదయవం  చినల్నిబోయవంది.

ఇలరుల్లి  తరుడచేటపప్పుడు  తనరు  కూడ
చసూసివంది- నిజవంగానే ఆ గడయరవం టబరుల
మీద ఉవండవంది.  మరి ఇపప్పుడు అది ఎటరు
పోయవంది? 

ఆ రోజవంతా వనిత మనసరు మనసరులో లేదరు.
ఒక  వెకైపన  పని  చేససూత్తనే  మరో  వెకైపన
ఇలల్లివంతా వెతరుకుతసూ ఉవండవంది.  గడయరవం
జాడలేదరు. 
ఆరోజు  సాయవంతతవం  ఇవంటకి  వెళళ్ళోక,

మాయమెకైన  గడయర వం  గరురివంచి  చెలల్లిలకి
చెపిప్పువంది వనిత.  "ఇవళళ్ళో  బడలో రఖ తన
సేల్నిహతరురాళల్లికు  ఒక  గడయరవం  చసూపిససూత్త
ఉవండవంది.  అదే అయ ఉవంటరువంది బహశ:.

నరువే వ్వవం  కవంగారరు  పడకు-  రప  నరువవ్వ
వెళళ్ళోసరికి  గడయరవం  ఇవంటోల్లినే  ఉవంటరువంది
చసూడు" అని అకస్కూనరు ఊరడవంచివంది. 

మరరునడు  వనిత  పనికి  వెళళ్ళోసరికి,

నిజవంగానే  గడయర వం  యథాపప్రకరవం
టబరుల  మీద ఉవండవంది.  రఖ  దనిల్ని  తిరిగి
తీసరుకొచేచ్చసివందనమాట! 

అయతే  గడయరవం  గరురివంచి,  రఖ  దనిల్ని
బడకి తీసరుకళల్లిట వం గరురివంచి తనతో ఏమెకైన
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చెబరుతారమోనని  ఆ  రోజవంతా  చాల
ఎదరురరుచసూసివంది  వనిత.  కనీ
రామారావగారరు  ఆఫీసరుకు వెళళ్ళోపోయరరు;
ఆయన భారయ్యామో తనకుగా ఏమీ అనలేదరు! 
మరరునటకి వనితకు జవ్వరవం వచేచ్చసివంది.  ఆ
పాపకు ఇక పనికి వెళల్లిలనిపివంచలేదరు.  లలత
బడకి  వెళళ్ళోవంది;  వనిత  మసూలరుగరుతసూ
ఇవంటోల్లినే పడుకునల్నిది. 

ఆరోజు సాయవంతతవం అవతరువండగా వచాచ్చరరు
రామారావగారరు.  వనితనరు,  లలతనరు  తమ
ఇవంటకే  తీసరుకళళ్ళోరరు.  డకట్టురరునరు  పిలపివంచి
మవందరులరు ఇపిప్పువంచారరు. నిదతలో అవంతా వనిత
కలవరిససూత్తనే  ఉవండవంది-  'నేనరు  గడయరవం
తీయలేదరు' అని. 

మరరునడు  జవ్వరవం  కొదిద్దగా  తగాలక,  వనిత
వెళళ్ళో రామారావగారికి చెపిప్పువంది- "ఇవంక నేనరు
పని మానేసాత్తనరు" అని. 

రామారావగారరు  నవవ్వరరు.  "అరరమెకైవంద?"

అనల్నిటరుల్లి  భారయ్యావెకైప  చసూశారరు.
రామారావగారి  భారయ్యా  కళళ్ళోనీళరుళ్ళో  పెటరుట్టుకొని
వనిత  చేతరులరు  పటరుట్టుకొనల్నిది.

రామారావగారరు  వనితతో  అనల్నిరరు

"మేమిదద్దరవం  నినల్ని  దీని  గరురివంచి  బాగా
ఆలోచివంచావం-  నిజవంగానే,  నినరుల్ని  ఇక
పనిలోవంచి  తీసేసరుత్తనల్నివం!"  అని.  వనిత
నిరారవంతపోయవంది. 

రామారావగారరు  కొనసాగివంచారరు
చిరరునవవ్వతో- "అయతే వినరు- ఇకనరువండ మీ
అకస్కూచెలల్లిళళ్ళోదద్దరసూ  వేరరుగా  ఉవండటనికి
వలరులేదరు-  మాతోబాటరు  మా  ఇవంటోల్లినే
ఉవండల.  మేవం  ఇదద్దరవం  మిమమ్మలల్ని
పెవంచరుకవలని నిరర్ణయవంచరుకునల్నివం.  ఇకపెకైన
మాకు మరుగరులరరు ఆడపిలల్లిలరు. నరువవ్వ, లలత,

రఖ.  మరుగరులరసూ బడకి వెళళ్ళోల;  ఆరోగయ్యావంగా,

బలవంగా, ఎదగాల. గొపప్పువళళ్ళోవవ్వల!" 

"అవనే,  మా  మాట  కదనకు!"  అనల్నిది
రామారావగారి  భారయ్యా.  వనిత  మళళ్ళో
నిరారవంతపోయవంది-  అయతే  ఈసారి
సవంతోషవంగా! 

అటరు తరావ్వత వనిత కూడ బడకి వెళల్లిటవం
మొదలరు పెటట్టువంది. 

రామారావగారికి ఇపప్పుడు మరుగరులరరు పిలల్లిలరు!
మరుగరులరసూ  చకస్కూగా  చదరువకువంటరునల్నిరరు.
మరుగరులరసూ తపప్పుకువండ  గొపప్పువళల్లివతారరు!



కొతత్తపలల్లి                                                    36  నవవంబరరు 2015   

అకస్కూ-చెలల్లిళరుల్లి 
ఈమధయ్యా కలవంలో మాకు ఎదరురకైన అతి చకస్కూని కథలోల్లి ఇది ఒకట. 'రాజుగారరు,  ఆయన పిలల్లిలరు ఇటల్లి
ఉవంటరా-' అనకవండ- జానపద కథలోల్లి ఎటల్లి అయన ఉవండచరుచ్చ!  

సేకరణ: మనీష, తొమిమ్మదవ తరగతి, ZPHS, గరువండువరి పలల్లి, తలరుపల మవండలవం, అనవంతపరవం జిలల్లి. 

అనగనగా  ఒక  రాజు  ఉవండేవడు.  అతనికి
పెళల్లి  అయవంది;  ఇదద్దరరు  కూతరురరుల్లి  కూడ
పటట్టురరు;  కనీ కొనిల్ని సవంవతత్సరాల తరరువత
రాణీగారరు   చనిపోయరరు.  అపప్పుటనరువండ
ఇదద్దరరు  పిలల్లిల  బాధయ్యాతా  రాజుగారి  మీదే
పడవంది.  

పిలల్లిలదద్దరసూ  చాల  మవంచివళరుళ్ళో.  అయతే

ఇపప్పుడు వళల్లికి అమమ్మ లేదరు కద, అవందరుకని
వళళ్ళోకు పనరులోల్లి  సాయవం చేయటవం కసవం
మవంగళ  అనే  ఆమెనరు  తెచిచ్చ  పెటట్టురరు
రాజుగారరు.  మవంగళ  కూడ  వళళ్ళోతోబాట
ఉవండేది,  వళల్లి  ఇవంటోల్లినే.  అయతే  కొనిల్ని
రోజులరు  అయయ్యాక  ఆమె  కసాత్త  రాజుగారి
మీద మనసరు పడడది.  ఎలగకైన రాజుగారిని
పెళల్లి  చేసరుకొని,  ఈ  ఇదద్దరరు  పిలల్లిలల్ని  ఇవంట

తెలరుగరు జానపద కథ



కొతత్తపలల్లి                                                    37  నవవంబరరు 2015   

నరువండ వెళల్లిగొటట్టులని కవంకణవం కటరుట్టుకునల్నిది. 

ఒకరోజున  పిలల్లిలరు  ఇదద్దరసూ  పొయయ్యా  మీద
అనల్నివం  పెటట్టు,  బయటకు  వెళల్లి
ఆడుకొవంటరునల్నిరరు.  మవంగళ  వచిచ్చ  "నకు
బటట్టులరు తోమడనికి బొగరులలరు కవల-  కొనిల్ని
బొగరులలరు తెచిచ్చపెటట్టువండ" అని అడగివంది. 

"సరలే ఎవందరుక అడుగరుతోవంది" అని పిలల్లిలరు
బొగరులలరు  ఏరరుకొచిచ్చ  ఇచాచ్చరరు.  మవంగళ  ఆ
బొగరులలల్ని చాటలో ఎతరుత్తకళళ్ళో నేరరుగా అనల్నివంలో
వేసేసి,  ఏమీ  తెలయని  నవంగనచిల
వెళల్లిపోయవంది.  ఆరోజున  రాజు  వచిచ్చ
భోజననికి  కూరరుచ్చవంట,  పిలల్లిలరు  బొగరులలరు
వేసిన  అనల్నివం  వడడవంఛారరు.  "ఏమిటమామ్మ

ఇవి?" అడగాడు రాజుగారరు. 
"ఏమో  ననల్ని!  మాకు  తెలీదరు"  అనల్నిరరు
పిలల్లిలరు. 
రాజుగారికి  చాల  కపవం  వచిచ్చవంది.

"మవంగళనరు పిలవవండ" అని అరిచాడు. 

మవంగళ  వచిచ్చవంది.  ఇదేవంట,  అనల్నివంలోకి
బొగరులలరు  వేసాత్తరా,  ఎవరకైన?"  అరిచాడు
రాజుగారరు. 
"నకేవం తెలరుసరు? మీ పిలల్లిలేల్ని అడగవండ. నేనరు
ఒదద్దవంటరునల్ని వళళ్ళో,  బొగరులలరు ఎతెత్తతిత్త  వేశారరు
అనల్నివంలో. కవలవంట వళళ్ళో చేతరులరు, గళరుళ్ళో
చసూడవండ.  నలల్లిగా  ఉవండకపోతే  అపప్పుడు
అడగవండ ననరుల్ని" అనల్నిది మవంగళ గటట్టుగా. 

రాజుగారరు  చసూసేత్త  పిలల్లిలదద్దరి  గళసూళ్ళో  నలల్లిగా
ఉనల్నియ. 

"మాకేవం తెలీదరు- మవంగళ బొగరులలరు తెమమ్మవంట
తెచాచ్చవం,  అవంతే"  అనల్నిరరు  పిలల్లిలరు.  కనీ
రాజుగారరు నమమ్మలేదరు. 
"పనిచేసి ఆకలతో  ఇవంటకొసేత్త ఇటల్లి చేసాత్తరా?

మరువందసలరు మీరరు ఎకస్కూడకకైన వెళళ్ళోపోవండ.

మీ  మరుఖవం  నకు  చసూపివంచకవండ"  అని
పిలల్లిలదద్దరల్ని  గటట్టుగా తిటట్టురరు.   అనల్నివం కవంచవం
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మరువందరునరువండ  గబగబా  లేచి
వెళళ్ళోపోయరరు. 
పిలల్లిలదద్దరసూ  ఏడుససూత్త  గదిలో  కూరరుచ్చవంట
మవంగళ  వచిచ్చ-  "వినల్నిరరుగా,  మీ  ననల్ని
చెపిప్పున  మీకు  సిగరులలేద?  పోవండ.  మీ
మరుఖవం  అసలరు  మాకు  చసూపివంచనే
చసూపివంచవదద్దవండ"  అని  ఇవంటోల్లివంచి
గవంటసివంది. 

పిలల్లిలరు ఏడుచ్చకువంటసూ అడవిలో పడ పోతసూ
ఉవంట  తోక  రాక్షసరుడు  ఒకడు
ఎదరురయయ్యాడు.  "ఎవందరుకు,  ఏడుసరుత్త-
నల్నిరరు?"  అని  అడగి,  సవంగతవంతా
తెలరుసరుకునల్నిడు. 

అసలరు  సవంగతేవంటవంట  వడకి  పిలల్లిలదద్దరినీ
చసూసేసరికి  నోరరు  ఊరివంది.  "న  వెవంట
రవండ.  ఇకస్కూడ  ఊరవతలే  నక  భవవంతి
కూడ  ఉవంది.  అవందరులో  సలపివండ
(చలమిడ)  చేసరుకునే  సామానసూ  చాల
ఉవంది"  అని వడు వళళ్ళోదద్దరినీ భవవంతిలోకి
తీసరుకళళ్ళోడు. 

అకస్కూడకి వెళళ్ళోక,  వళళ్ళోదద్దరినీ లోపలే పెటట్టుసి,

బయటనరువండ  తాళలరు  వేసరుకొని
వెళళ్ళోపోయడు!  వడ  అసలరు  ఉదేద్దశవం
పిలల్లిలకు  తెలీదరు  కద-  అవందరుకని  కొవంచెవం
సేప అకస్కూడే ఆడుకువంటసూ  కూరరుచ్చనల్నిరరు.
తరావ్వత  వళల్లికు  ఆకలకైవంది.  వెతికి  చసూసేత్త
భవవంతిలో  సలపివండ  చేసరుకునే  సామానరు
అసలరు  ఒకస్కూటీ  లేదరు.  అనీల్ని  ఏవేవో 
ఎవండబటట్టున  జవంతరువల  మావంసాలసూ,

సారాయలసూ ఉనల్నియ గదరుల నివండ!

దవంతో పిలల్లిలదద్దరికీ అరరవం అయయ్యావంది- 'వడు
ఎవరో  మవంచివడు  కదరు'  అని,  వడు
వచేచ్చసరికి  జాగప్రతత్తగా  ఒక  మసూలన  నకిస్కూ
కూరరుచ్చనల్నిరరు. 
ఆరోజు  రాతిత  రాక్షసరుడు  వచీచ్చ  రాగానే
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"ఎకస్కూడునల్నిరరు  పిలల్లిలరు?!"  అని  చసూసి,

"నిదతపోతరునల్నిరరులే"  అని అనల్నివంతినేసి వెళళ్ళో
పడుకునల్నిడు. 

అపప్పుడు  అకస్కూ-చెలల్లి  ఇదద్దరసూ  మెలల్లిగా  లేచి
వెళళ్ళో,  ఆ  రాక్షసరుడ  తోకకు  పరరుపలరు,
దరుపప్పుటసూల్లి  అనీల్ని  చరుటట్టు  కటట్టుసి,  నసూనె పోసి
అగిల  మరుటట్టువంచి,  ఆ  గదిలోవంచి  గబగబా
బయటకి పరరుగతిత్త గొళళ్ళోవం వేసేసారరు. 
రాక్షసరుడు  లేచి  చసూసరుకునేసరికి  వడ
పరరుప,  తోక అనీల్ని  అవంటరుకొని  ఉనల్నియ!

దవంతో  వడు  గటట్టుగా  అరరుససూత్త 
పారిపోదమని  చసూశాడు.  కనీ
బయటనరువండ గొళళ్ళోవం వేసి ఉవంది కద, ఏమీ
చేయలేక  చివరికి  వడు  కసాత్త  మాడ
మసెకైపోయడు.  

తెలల్లివరాక అకస్కూ-చెలల్లి ఇదద్దర ధకైరయ్యావంగా పోయ
వడని  లకస్కూళళ్ళో  భవవంతిలోనే  బసూవంచి
పెటట్టురరు.  ఇవంక ఆ రోజునరువండ వళళ్ళోదద్దర ఆ
భవవంతిలో ఉవంటసూ, అకస్కూడ తోటలో కొవంచెవం
కూరగాయలరు,  ఆకుకూరలరు,  రాగరులరు అనీల్ని
పవండవంచరుకొని తివంటసూ హాయగా ఉనల్నిరరు. 
అకస్కూడ రాక్షసరుడ దగలర, మరువందరుగానే చాల

ఆవలరు  గేదలరు  ఉవండనెకై;  ఇపప్పుడు  అకస్కూ-

చెలల్లిళల్లికు అవి బాగా దగలరకైనయ.  చెలల్లిలేమో
రోజూ  ఆవలల్ని గేదలల్ని  మేపేవందరుకు  వెళల్లిది.

అకస్కూ ఇవంటోల్లి పని చసూసరుకునేది.  అల కొనిల్ని
రోజులరు గడచాయ.  

ఇవంక  అకస్కూడ,  వళల్లి  రాజయ్యావంలో,  రాజుగారరు
పొడ్రాదరుద్దనే  లేచి  'పిలోల్లిలరుల్లి  ఏరి?'  అని  చసూసేత్త
ఎకస్కూడ లేనే లేరరు! 
"వళళ్ళోకస్కూడకి  పోయరరు?"  అని
మవంగళనడగితే  "నకేవం  తెలీదరు"  అనల్నిది.

రాజుగారరు  పిలల్లిలదద్దరికసవం  రాజయ్యామవంతా
వెతికివంచాడు గానీ, ఎవవ్వరికీ వళరుళ్ళోనల్ని భవవంతి
కనబడనే లేదరు. 
దవంతో  రాజుగారరు  చాల  బాధపడడడు.

"బాధపడకు,  నీకేమీ పరావ్వలేదరు"  అని చెపిప్పు,
మవంగళ  మెలల్లిగా  రాజునరు  మవంచి
చేసరుకునల్నిది.  కొవంతకలనికి రాజుకు కూడ
మవంగళ మీద పేప్రమ కలగివంది. "ఈమె చాల
మవంచిదిలగరునల్నిది.  ఇవంక  ఈమెని  పెళళ్ళో
చేసరుకువంటనరు" అనరుకునల్నిడు రాజుగారరు. 
పిలల్లిలదద్దరసూ  రోజూ  హాయగా  పనరులనీల్ని
చేసరుకొని,  బాగా  వవండుకొని  తివంటరునల్నిరరు
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కద,  ఇదద్దరసూ  బాగా  పెదద్దయనరరు;
యరుకత్తవయసరు వచిచ్చవంది.  ఇదద్దరసూ దేమరుడకి
రోజూ మొకుస్కూకువంటరునల్నిరరు. 
అకస్కూడ రాజు మవంగళనరు పెళళ్ళో చేసరుకవలని
అనరుకగానే,  ఇకస్కూడ దేమరుడు అతని కళరుళ్ళో
తెరిపివంచాలనరుకునల్నిడు. 

సరిగాల ఆ సమయనికి  పప్రకస్కూ ఊరి
రాజకుమారరుడు  అటరుగా  వెళరుతరునల్నిడు.

అతనికి  ఈ  భవనవం  కనిపివంచివంది;  బాగా
దహవంకూడ  వేసివంది.  "ఇకస్కూడ  ఎవరో 
ఉవంటరరు. నకు నీళరుళ్ళో దరరుకుతాయ" అని
అతనరు ఇవంట తలరుప తటట్టుడు. 

ఆ సమయనికి చెలల్లి  అకస్కూడ లేదరు.  అకస్కూ

ఒకస్కూతే ఉవండవంది.  రాజకుమారరుడు ఆమెని
చసూసి  "మాది  పప్రకస్కూ  ఊర!  దరిలో 
పోతాఉవంట  దహ వం  అయయ్యావంది.  నీళరుళ్ళో
ఇవవ్వ" అని అడగాడు. 

అకస్కూ  నీళరుళ్ళో  తెచిచ్చ  ఇచిచ్చవంది.  "నరువెవ్వవరరు,
ఇకస్కూడెవందరుకు  ఉనల్నివ  ఒవంటరిగా?"  అని
అడగాడు రాజకుమారరుడు.

ఆమెనరు  చసూడగానే  రాజ  కుమారరుడకి
ఆమెనరు  పెళళ్ళో  చేసరుకవలని  అనిపివంచివంది.

"నేనరు ఒవంటరిగా ఉవండనరు. ఇకస్కూడ మా చెలల్లి
కూడ  ఉవంటరువంది.  మేవం  ఇదద్దరమసూ  ఇటల్లి
పలన  రాజుగారి  పిలల్లిలవం.."  అని  వళల్లి
కథవంతా చెపిప్పువంది అకస్కూ.  

"సర  అయతే,  మరి  ననరుల్ని  పెళళ్ళో
చేసరుకువంటవ,  నతో  మా  దేశానికి
రావచరుచ్చ?!" అనల్నిడు రాజకుమారరుడు. 

"మా  చెలల్లిని  కూడ  తీసరుకళద్దవం"  అనల్నిది
అకస్కూ.  అయతే  వళరుళ్ళో  మసూడు  రోజులరు
ఎదరురరు  చసూసిన,  చెలల్లి  మటరుకు  ఇవంటకి
రానే లేదరు! 
రాజకుమారరుడేమో "మనవం వెళద్దవం- మీ చెలల్లి
కసవం  మళళ్ళో  రావచరుచ్చలే"  అని  బలవవంత
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పెడుతసూనే ఉనల్నిడు. 

చివరికి  అకస్కూ  "సర"  అని  అతనితోబాటరు
బయలరుదేరివంది.  అయతే తనరు బయలరుదేర
రోజున చాల పూలరు కసరుకొచిచ్చ,  తనరు వెళళ్ళో
దరిలో  అవంతా  ఆ  పూలరకులరు
చలరుల్లికువంటసూ  పోయవంది-  'చెలల్లిలరు  వచిచ్చ
చసూసరుకువంటరువంది కద' అని. 

చెలల్లిలరు ఆవలల్ని, ఎనరుగొడల్లినరు వెవంటబటరుట్టుకొని
మరరుసట  రోజ  ఇవంటకి  వచిచ్చవంది.  'అకస్కూ
లేదే'  అనరుకునల్నిది.  కొవంచెవం  సేప  వెతికక,

పూల దరిని  కనరుకుస్కూనల్నిది-  ఆ దరివెవంట
నడవటవం మొదలరు పెటట్టువంది. 

అయతే కొవంత దసూరవం పోయక, పూలబాట

ఆగిపోయవంది!  పూల రకస్కూలనీల్ని గాలకి చెలల్లి
చెదరకైపోయ ఉనల్నియ! 

చెలల్లిలరు  ఏదో  ఒక  దరిని  పటరుట్టుకొని
పోయవంది.  పోగా పోగా చివరికి వళల్లి ననల్ని
రాజయ్యామే ఎదరురకైవంది! 

ఆ  సరికే  రాజుగారరు  మవంగళనరు  పెళళ్ళో
చేసరుకబోతరునల్నిడు.  రాజయ్యావంలో  ఎవవ్వరికీ
మవంగళ అవంట ఇషట్టువం లేకువండవంది.  ఇపప్పుడు
చెలల్లిలల్ని  చసూడగానే పప్రజలవంతా  "ఈమే మా
యరువరాణి"  అని  ఆమెనరు  ఊరగివంపగా
రాజుగారి దగలరికి తీసరుకళళ్ళోరరు. 
ఆమెనరు  చసూడగానే  కళల్లి  నీళరుళ్ళో
పెటరుట్టుకునల్నిడు రాజుగారరు.  "అకేస్కూది?  మీరరు
ననరుల్ని  వదిల  ఎవందరుకు  వెళళ్ళోరరు  అసలరు?"

అని  అడగాడు.  వళల్లి  మాటలోల్లి  మవంగళ
మోసవం కసాత్త  బయట పడడది.   రాజుగారరు
మవంగళనరు దేశవంలోవంచి బహషస్కూరివంచారరు- 
"పద,  పద  అకస్కూనరు  పిలరుచ్చకొదద్దవం"

అవంటరువండగానే,  అకస్కూ-  ఆమెనరు  పెళళ్ళో
చేసరుకునల్ని యరువరాజు అకస్కూడకి వచాచ్చరరు.  
అపప్పుట నరువండ అవందరసూ కలసి సవంతోషవంగా
జీవివంచారరు! 
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చిలక బాల 
కథనవం: అనల్నిమనేని నియతి శ్రీశేష, ఆరో తరగతి, రిషీ వయ్యాలీ 

అనగనగా ఒక ఋషి, ఆయన భారయ్యా అడవిలో
సరుఖవంగా  జీవిససూత్త  ఉవండేవళరుళ్ళో.   ఋషి
చసూసేవందరుకు  మామసూలరుగానే  ఉవండేవడు,

కనీ ఆయనకు చాల మహమలరు వచరుచ్చ.
వళల్లికి పిలల్లిలరు లేరరు. అయతే ఒకరోజున ఋషి
భారయ్యా  అవంది-  "పొయయ్యాలోకి  కొనిల్ని  ఎవండు
పలల్లిలరు  ఏరరుకు  రారాదసూ,  అడవిలోవంచి?!"

అని. 
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ఋషి పలల్లిలరు ఏరరుకువంటరువంట, దగలరోల్లినే దబరుబ్బున శబద్దవం అయయ్యావంది. చసూసేత్త అది ఒక చిటట్టు
రామచిలరుక! చెటరుట్టు మీది నరువండ కిప్రవంద పడవంది; కదలలేకపోతరునల్నిది. 

ఋషి  దనిని ఇవంటకి తీసరుకళల్లిడు. రకరకల మసూలకలతో దనికి వెకైదయ్యావం చేశాడు. 

ఆయన భారయ్యా దనిల్ని చసూసి జాల పడడది. దనిల్ని
జాగప్రతత్తగా చసూసరుకునల్నిది. 

కొనిల్ని  రోజుల  తరావ్వత  చిలరుక  కలరు  బాగా
అయవంది. ఇపప్పుడు అది ఆడుతసూ, పాడుతసూ
ఉవంది.  ఋషికి,  ఋషి  భారయ్యాకు  అది  చాల
మాలమి  అయయ్యావంది.  వళరుళ్ళో  దనిల్ని  సవంత
బిడడలగా పేప్రమివంచసాగారరు. 

ఒకరోజున  ఋషి  భారయ్యా  అడగివంది,  ఋషిని.

"నీ  మవంతత  శకిత్తతో  దీనిల్ని  ఒక  పాపగా
మారచ్చరాదసూ?!  మనవం  చకస్కూగా  ఆ  పాపనరు
పెవంచరుకవచరుచ్చ!" అని.  

ఆయన  'సర'  అని,  ఓ మవంతతవం  చదివి నీళరుల్లి
చలల్లిగానే  చిలరుక  కసాత్త  ఒక  చినల్ని  పాప
అయయ్యావంది.  ఆ పాపకు వళరుళ్ళో చిలకబాల అని
పేరరు  పెటరుట్టుకునల్నిరరు.  చకస్కూగా  ఆ  పాపనరు
పెవంచరుకసాగారరు. 
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ఒకరోజున చిలక బాల నీళల్లి కసవం నది దగలరికి
వెళల్లివంది.  తనరు  వెళల్లిటపప్పుడు  చసూసిన  ఋషి
"పాప ఇపప్పుడు పెదద్దదయవంది..  పెళల్లి  వయసరు
వచిచ్చవంది. ఎవరకైన మవంచి వరరుడని చసూసి పెళళ్ళో
చేయల" అనరుకునల్నిడు. 

ఆ రాతిత  అనల్నివం  తినేటపప్పుడు  "చిలక బాల!

ఇపప్పుడు  నీకివంక  పెళళ్ళోవయసరు  వచిచ్చవందమామ్మ.
ఏదకైన మవంచి సవంబవంధవం చసూసి పెళళ్ళో చేసాత్తవం-

సరన?" అనల్నిడు ఋషి. 

అది  వినగానే  చిలక  బాల  మొహవం  తెలల్లిగా
అయవంది.  "ఏవంట?  నేనవంట  మీకు  ఇషట్టువం
లేద?  పెళల్లి  చేసరుకొని  నేనరు  అతత్తగారివంటకి
వెళల్లిపోతే మీకు సవంతోషమా?" అని చటరుకుస్కూన
లేచి వెళళ్ళోపోయవంది. 

"నకు చాల ఇషట్టుమెకైతే తపప్పు, ఎవవ్వరినీ పెళల్లి చేసరుకొనేది లేదరు" అనరుకునల్నిది మనసరులో. 

అరగవంట తరరువత ఋషి వచిచ్చ మవంచవం కివంద నరువంచి బకైటకి లగాడు తనని. "నినరుల్ని



కొతత్తపలల్లి                                                    45  నవవంబరరు 2015   

వదలడవం  నకు కూడ ఇషట్టువం  లేదమామ్మ!  కనీ నరువవ్వ   పెళల్లి  చేసరుకవలత్సవందే.  నీకు
నచేచ్చవడని వెతరుకుతాగా?!" అనల్నిడు. 

చిలక బాల కళరుల్లి మసూసరుకొని "సర" అనల్నిది. 

తరరువతి రోజున తెలల్లివరరుతసూనే ససూరరుయ్యాడని
పిలచాడు  ఋషి.  "ససూరరుయ్యాడ!  ససూరరుయ్యాడ!

ఇటరు రా! న కూతరురిల్ని పెళల్లి చేసరుకవటవం నీకు
ఇషట్టుమేన?!" అని అడగాడు. 

"ఓ!  మీ అమామ్మయవంట నకు చాల ఇషట్టువం.

పెళళ్ళోకి ఎపప్పుడవంట అపప్పుడు సిదద్ధావం!"  అనల్నిడు
ససూరరుయ్యాడు. 

అపప్పుడు  చిలకబాల-  "వదరుద్ద  ననల్ని!
ససూరరుయ్యాడు చాల వేడగా ఉవంటడు. అవంత వేడని నేనరు భరివంచలేనరు. ఇవంతకవంట మవంచి
సవంబవంధవం చసూడు ననల్ని!" అనల్నిది. 

'సర-  ససూరరుయ్యాడకవంట,  వడని మసూసేసే మేఘాలరు గొపప్పువి కద!"  అని ఋషి ఈసారి
మేఘాలని పిలచాడు. 

"మేఘవం! మేఘవం! నరువవ్వ న కూతరురిని పెళల్లి చేసరుకువంటవ?" అని అడగాడు. 

"ఓహుఁ! తనరు ఒపప్పుకువంట తపప్పుకువండ చేసరుకువంటనరు" అనల్నిది మేఘవం. 

చిలక బాల అనల్నిది- "ననల్ని! ఈ మేఘాలరు ఎకుస్కూవ కలవం బతతకవ- కొదిద్దరోజులకే వరర్షివం
అయపోయ కురరుసాత్తయ. వళళ్ళోకవంట మవంచివళల్లిని ఇవంకొకరిని చసూడు!" అని. 

ఈసారి ఋషి గాలని పిలచాడు. "మేఘాలకవంట గొపప్పుది గాలే! గాల వసేత్త ఇక మేఘాలరు
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ఎకస్కూడక కొటరుట్టుకు పోతాయ!" అని. 

చిలక  బాల  అవందవం  చసూసి  'పెళల్లి  చేసరుకువంటనరు'  అనల్నిది  గాల.  కనీ  చిలకబాల
ఒపప్పుకలేదరు.  "గాలలో  అనీల్ని  కొటరుట్టుకు  పోతాయ.  నేనరు  కూడ  ఏదో  ఒక  రోజు
కొటరుట్టుకుపోతానరు. నకొదరుద్ద ననల్ని!" అనల్నిది. 

ఈసారి ఋషి ఒక పరవ్వతానిల్ని పిలపివంచాడు. "నేనరు ఈయనిల్ని చేసరుకనరు ననల్ని!  పెదద్ద
బవండరాయ! అసత్సలరు కదలడు, మెదలడు!" అనల్నిది చిలకబాల. 

అవంతలో  ఒక  చిలక  వచిచ్చ  చెటరుట్టు  మీద
కూరరుచ్చవంది. 

దనిల్ని  చసూడగానే  చిలరుకబాల  సిగరులలమొగేల
అయయ్యావంది.  "ఈయన  నకు  నచాచ్చడు
ననల్ని!   చసూడు-  ఎవంత అవందమెకైన రకస్కూలరు
ఉనల్నియ!  ఈయన మరుకుస్కూకు ఉనల్ని రవంగరు
ఇవంకవవ్వరికీ  లేదరు,  చసూశావగా?!"  అవంది
గరుసగరుసగా. 

ఋషి,  ఋషి భారయ్యా నవవ్వరరు.  చిలరుక బాలని
కసాత్త  మళళ్ళో  చిలకగా  చేసారరు.  చిలకరాజుకు,  చిలక  బాలకు  ఇదద్దరికీ  పెళల్లి
చేశారరు! 
ఇడల్లిల లకస్కూ!

టీచర: మహేష! నీ దగలర ఐదరు ఇడల్లిలరు ఉనల్నియనరుక,  అవి మొతత్తవం నేనరు తీసరుకువంట ఇవంక ఏవం 
మిగరులరుతాయ?

ససూట్టుడెవంట: ఏవం మిగరులరుతాయ టీచర, సావంబారరు- చటీల్ని మాతతవం మిగరులరుతాయ!

  సేకరణ: అళవేలమమ్మ, చెనేల్నికొతత్తపలల్లి

నవవ్వ!
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అపనమమ్మకప టవంకీ!
రచన: వరపప్రసాద, పదవ తరగతి. నగసమరుదతవం 

నగసమరుదడ్రానికి  తసూరరుప్పున  ఉనల్ని
అడవిలో  పివంకీ,  టవంకీ,  చవంకీ  అని
మసూడు  కువందేళరుల్లి  ఉనల్నియ.  అవి
మసూడ మవంచి సేల్నిహతరులరు. ఓసారి ఆ
మసూడ రామయయ్యా అనే రకైతరు తోటలో
కయ్యారటరుల్లి తివంటసూ ఉనల్నియ. 



కొతత్తపలల్లి                                                    48  నవవంబరరు 2015   

సరిగాల  ఆ  సమయనికే  రామయయ్యా,
అతని చినల్నినట సేల్నిహతరుడు సోమనథ 
ఇదద్దరసూ  మాటల్లిడుకువంటసూ  అటరుగా
వచాచ్చరరు.   "పప్రకస్కూ  ఊరిలో  జాతర
జరరుగరుతరువందట,  వెళద్దవం  సోమనథ"

అవంటరునల్నిడు  రామయయ్యా.  ఆ  సవంగతి
వినల్నిది టవంకీ. 

వెవంటనే  పరిగతరుత్తకొని  వచిచ్చ  పివంకీకి,

చవంకీకి  ఆ  సవంగతి  చెపిప్పువంది.  "మనవం
కూడ వెళద్దమా?"  అవంది.  'సర'  అని
మరుగరులరసూ జాతరకు బయలరుదేరారరు. 
దరిలో ఈత కయలరు, నేరడు పవండుల్లి
కడుపనివండ తినల్నిరరు మరుగరులరసూ. 

చివరకు  జాతరకు  చేరరుకునల్నిరరు.
దేవడని  దరిశ్శవంచరుకునల్నిరరు.  గరుడ
పప్రకస్కూనే ఐస్ కీప్రవం బవండ ఉవంది.  మరుగరులరికీ
నోరరు ఊరివంది.  వెవంటనే అకస్కూడకి వెళల్లి

తల ఒక ఐస్ కీప్రవం తీసరుకునల్నిరరు. అపప్పుడు గరురొత్తచిచ్చవంది- వళల్లి దగలర డబరుబ్బు లేదరు! 
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పివంకీ,  చవంకీ  ఐస్ కీప్రమరులరు  చేత  బటరుట్టుకొని
అకస్కూడే నిలబడడయ. "ఇవంటకళల్లి డబరుబ్బులరు
తీసరుకురా,  టవంకీ!  గబరుకుస్కూన వచేచ్చయ!"

అని టవంకీని ఇవంటకి పవంపివంచాయ. 'సర'

అని బయలేద్దరివంది టవంకీ. 

అయతే  వెవంటనే  దనిక  అనరుమానవం
వచిచ్చవంది-  "నేనరు  వచేచ్చ  లోపల వళరుల్లి  న
ఐస్ కీప్రవం  కూడ  తినేసేత్త  ఎలగ?"  అని.

అవందరుకని అది ఇవంటకి పోకువండ పప్రకస్కూనే
ఉనల్ని ఓ చెటరుట్టు చాటరున దకొస్కూని,  పివంకీ-చవంకీల చేతరుల కేసే చసూడటవం మొదలరు
పెటట్టువంది. 

అరగవంట  దటవంది..  ఇవంక  రాలేదరు
టవంకీ.  ఆలోగా  ఐస్ కీప్రవం  మొతత్తవం
కరిగిపోయ  కరటవం  మొదలటట్టువంది.

"అయయ్యా  ఐస్ కీప్రవం  మొతత్తవం
కరిపోతోవందే" అని ఏడుప మొహవంతో
దనిల్ని  నకయయ్యాబోయరరు  పివంకీ-

చవంకీలరు. 
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"ఏయ!  నకు తెలరుసరు,  మీరరు మోసవం
చేసి,  న  ఐస్ కీప్రవం  కూడ  తినేసాత్తరని!

అవందరుకనే,  నేనసలరు  ఇవంటకి  వెళళ్ళోనే
లేదరు-  ఇకస్కూడే,  ఆ  చెటరుట్టు  చాటరున
దకొస్కూని  చసూసరుత్తనల్నినరు!"  అని
ఇకిలవంచివంది  టవంకీ,  వళళ్ళో  మరువందరుకు
దసూకి.  మితరుప్రలదద్దరికీ  పిచిచ్చ  కపవం
వచిచ్చవంది. 

"మమమ్మలల్ని  క్షమివంచనల్ని.  ఇది  ఇవంత
తెలవి  తకుస్కూవ  దదద్దమమ్మ  అనరుకలేదరు-
మేమిదద్దరవం  వెవంటనే  ఇవంటకళళ్ళో,  పది
నిమరుషాలోల్లి నీ డబరుబ్బులరు నీకు తెచిచ్చసాత్తవం"

అనల్నియవి ఐస్ కీప్రవం బవండ అతనితో. 

బవండ  అతనరు  నవివ్వ  "ఈ  టవంకీ  ఒటట్టు
దదద్దమేమ్మ  కదరు.  దీనికి  నమమ్మకవం  అవంట
ఏవంటో కూడ తెలీదరు.  మరువందరు  దీనికి
సేల్నిహవంగా  ఉవండటవం  నేరప్పువండ.  నకేవం

డబరుబ్బులరు ఇవవ్వకస్కూరల్లిదరులే" అని బవండని నెటరుట్టుకువంటసూ వెళళ్ళోపోయడు. 



కొతత్తపలల్లి                                                    51  నవవంబరరు 2015   

కలసి బతతరుకుదవం! 
బి. నివేదిత, తొమిమ్మదవ తరగతి తెలరుగరు మీడయవం, యస్.యన్.వి. ససూస్కూల, జహీరాబాదరు, తెలవంగాణ.

ఒక చేతిలో కరప్ర,  మరో చేత సవంచీ పటరుట్టుకొని
ఒక మనిషి అడవిలోకి పప్రవేశివంచాడు.  అటసూ
యటసూ  చసూససూత్త,  పాటలరు  పాడుకొవంటసూ
పోతరునల్నిడు. 

మరువందరుగా  అతనిల్ని  చసూసివందక  కువందేలరు.
పరరుగరు  పరరుగరున  పోయ  తన  మితరుప్రలరు
జివంకకు,  నెమలకి  ఆ  సవంగతి  చెపిప్పువంది.

మసూడ పొదలమాటరున దగి చసూసాయ-

"వడు  ఇటరు  ఎవందరుకు  వచాచ్చడు?"

అనరుమానవంగా అడగివంది  నెమల.   "వేటకే
అయ ఉవంటరువంది!  ఇవంకవందరుకు వసాత్తడు?"

అనల్నిది జివంక. 

"ఎటల్లి కనరుకస్కూవటవం?" అవంది నెమల. 

"వడ  చసూపలరు  చసూసేత్త  తెలయటల్లిద?"

అవంది జివంక. 

"ఆ  మనిషినే  అడగి  చసూసాత్తనరు..  అపకరి
అయతే  ససూటగా  నేనే  ఎదరురొస్కూవంటనరు-
మీరరు  పొదలమాటరున  దగి  ఉవండవండ-

 మరుచచ్చటరుల్లి
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బయటకి రాకవండ!" అని ఓ ఎతత్తయన చెటరుట్టు
పెకైకగిరి  కూరరుచ్చవంది  నెమల-  "ఎవరయయ్యా,
నరువవ్వ?!  ఈ  అడవిలోకి  వచిచ్చవంది
వేటకసమేన?  ఆ సవంచిలో ఏమరునల్నియ?

వేటకతీత్త,  వల  తెచాచ్చవ?!  మరాయ్యాదగా
అవందరులో  ఏమరునల్నియ  చసూపివంచరు
తక్షణవం!" గదిద్దససూత్త పప్రశిల్నివంచివంది నెమల. 

ఆ మనిషి ఆగి  "మితతమా!  నేనరు వేటగాడని
కదరు-  వేటడేవందరుకు  రాలేదరు.  నేనొక
పరాయ్యావరణ  పేప్రమిని.  సహజ
వతావరణమనల్ని,  పరిసరాలనల్ని  నకు
ఇషట్టువం.  అడవి  అవందలనరు  ఆసావ్వదిదద్దమని,

మిమమ్మలల్ని చసూదద్దమని వచాచ్చనరు. మీరరు ననరుల్ని
అనరుమానివంచవలసిన పనిలేదరు.  నేనరు మేలరు
చేసేవడనే  కని  కీడు  చేసేవడని  కనరు.
పక్షులకు  ఆహారవంగా  వేదద్దమని  ధానయ్యాలరు
తెచాచ్చనరు-  చసూడవండ"  అనల్నిడు  నెమలకి
సవంచీని చసూపిససూత్త. 
"మీ  మనరుషరులల్ని  మేవం  నమమ్మవం.  మీరరు
నమిమ్మవంచి  మోసవం  చేసాత్తరరు.  మా
పరిసరాలనిల్నిటనీ  నశనవం  చేసరుత్తనల్నిది  మీర"

అనల్నిది నెమల. 

"అవనరు.  నిజవంగా  అవనరు"  అరిచాయ
కువందేలరు, జివంక బయటకి వచిచ్చ నిలబడ. 

"మీ తెలవి తకుస్కూవతనవం,  సావ్వరరవం వలల్లి ఎనిల్ని
జీవజాతరులరు  అవంతరివంచిపోతరునల్నియ
తెలరుసా,  అసలరు మీకు?!"  కువందేలరు అనల్నిది
ఆవేశవంగా. 

"రాయీ-రపాప్పు, చెటసూట్టు-చేమా, పక్షులరు-
జవంతరువలరు అనీల్ని నశనమే.  సమతరులయ్యావంగా
వవంటనే కద,  అనిల్ని  జీవలకూ మనరుగడ?

ఈ  సవంగతి  ఎపప్పుటకి  తెలరుసరుత్తవంది,  మీ
మనరుషరులకు?" కపవంగా అడగివంది జివంక.  

విచక్షణ లేకువండ పప్రవరిత్తవంచటవం వలల్లి  పప్రకబతి
దబబ్బుతివంటరునల్నిదని  గరురిత్తవంచే  కద,  మా
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పప్రభరుతవ్వవం  కొనిల్ని  అరణాయ్యాలని
అభయరణాయ్యాలరుగా  పప్రకటవంచివంది;

అవంతరివంచిపోతరునల్ని  జీవ  జాతరులకు  రక్షణ,

పోషణ  కలప్పుసరుత్తనల్నిది;  పరాయ్యావరణానిల్ని
కపాడల అని పప్రచారవం చేసరుత్తనల్నిది" అనల్నిడు
మనిషి. 

"పప్రభరుతావ్వలరు  పప్రకటవంచినవంత  మాతాడ్రాన  మా
కషాట్టులరు  తీరినయ?  మీ  మనరుషరులరు
దవంగచాటరుగా  ఎనిల్ని  కబతాయ్యాలరు  చేయడవం
లేదరు?!" ఈసడససూత్త అనల్నిది కువందేలరు. 
"నరువవ్వనల్నిది  నిజమేనమామ్మ.  అక్షర  సతయ్యావం.

వయ్యాకిత్తగతవంగా  పప్రతి  మనిషీ  తనకు  తానరుగా
బాధయ్యాతనరు  గరురిత్తవంచి  మసలరుకవల.

జీవజాలవం  అవంతా  ఒకదనిమీద  ఒకట
ఆధారపడ  జీవనవం  సాగిసరుత్తనల్నియ.

పషప్పుజాతరులరు  పెరిగితే  తేనెటీగలరు  వబదిద్ధా
చెవందరుతాయ; మధరురమెకైన తేనెనరు ఇసాత్తయ.

ఎలరుకలనరు  అదరుపలో  ఉవంచి  పామరులరు,
గివంజలరు తయరరు చేయటవంలో చరురరుకుగా
వయ్యావహరివంచి  కీటకలరు  రకైతరులకు  ఎవంతో
మేలరు చేసరుత్తనల్నియ కద.  అటల్లి  ఒక జీవవం
లేదవంట మరొకట ఉవండదరు. 

అవందరుకని  అవందరవం  కలసి  బతతకల.

సహజీవనమే  మారలవం;  మరొకట  లేదరు"
అనల్నిడు మనిషి. 

"పరిసరాలనరు  మీకు  అనరుగరుణవంగా
మలరుచరుకువంటసూ,  మా  ఉనికికి,  భదతతకు
మరుపప్పు  కలగివంచడవం  సరకైవందేన,  చెపప్పు
అసలరు?" పప్రశిల్నివంచివంది జివంక. 

"తపేప్పు తలీల్లి. అవందరుకనే- దనిల్ని గరురిత్తవంచి,

అటల్లివంట  అనరారలరు  జరగకూడదనే
ఉదేద్దశయ్యావంతోనే-  అనేకమవంది  మనరుషరులరు
సవ్వచరవంద  సవంసరలదవ్వరా  కబషి  చేసరుత్తనల్నిరరు.
మనరుషరులవందరసూ సావ్వరరపరరులరు  కరరు తలీల్లి.
మరుఖయ్యావంగా  ఇపప్పుట  పిలల్లిలరు  చాలమవంది
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పరాయ్యావరణానిల్ని  గౌరవిసాత్తరరు;
జీవరాసరులనిల్నిటనీ  అభిమానిసాత్తరరు,
పేప్రమిసాత్తరరు" చెపాప్పుడు  మనిషి. 

"అవనవనరు.  మమమ్మలల్ని  కొటట్టుయకూడదరు.
జవంతరువలతోట  ఎకస్కూడలేని  వినయ్యాసాలసూ
చేయవంచకూడదరు"  అనల్నిది  అపప్పుటవరకూ
ఊరికే నిలరుచ్చనల్ని చెటరుట్టు. 
"అవనవనరు.  అవందరుకని  మీరవంతా  ఇవంక

వేటడటవం  మానెయయ్యాల.  అవందరవం
సహజీవనవం  చేదద్దవం.  అవందరవం  కలసి  భావి
తరాలకు  మవంచి  పరిసరాలనరు  అవందిదద్దవం"

అనల్నిది జివంక. 

"మనవం  అవందరవం  ఒకరికొకరవం  శతరుప్రవలవం
కదరు.  నేసాత్తలవం!"  అనల్నియ నెమల,  జివంక,

కువందేలరు. 
మనిషి వటతో గొవంతరు కలపాడు. 

పప్రశల్నిలరు-జవబరులరు!

1.  తికస్కూ పప్రశల్ని:  పెనిత్సల ఎకస్కూడకి పోయవంది?

కొవంట జవబరు: పెనిత్సలేవ్వనియ!

2.  తికస్కూ పప్రశల్ని: సరునీత రోడుడమీద బతడుడ మరుకస్కూలరు ఎవందరుకు పడేసివంది?

కొవంట జవబరు: టడ్రాఫిక్ 'జావం' అయయ్యావందని వినల్నిది!

3.  తికస్కూ పప్రశల్ని: లకస్కూల పసత్తకవం ఎపప్పుడ ఎవందరుకు ఏడుసరుత్తవంది?

కొవంట జవబరు: దనిల్నివండ పాడ్రాబల్లిమత్స ఉవంటయని!

4.  తికస్కూ పప్రశల్ని : కవంపూయ్యాటరరు డకట్టురరు దగలరికి ఎవందరుకళళ్ళోవంది?

కొవంట జవబరు : దనికి వెకైరస్ అవంటరుకునల్నిదని!

డబరుబ్బుల గల!

టయ్యాకీత్స డతయవర :  బతకులరు ఫెయలయయ్యాయ! బవండ ఆగడవం లేదరు! ఇపప్పుడు ఏవం చెయయ్యాల సార?

పిసినరి నరసయయ్యా : మరువందరు మీటర ఆప బాబసూ, తరావ్వతి సవంగతి తరావ్వత చసూదద్దవం!

                                       సేకరణ: అళవేలమమ్మ, చెనేల్నికొతత్తపలల్లి

నవవ్వ!
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ఉపాయవం 
రచన: యన్. సలోమి, ఏడవ తరగతి.ఎ, మహీవందడ్రా అకడమి, జహీరాబాదరు. 
సౌజనయ్యావం: మన లకైబతర, జహీరాబాదరు. 

ఒక  ఊరిలో  కుమార  అనే  పిలల్లివడు
ఉవండేవడు.  కుమార  ఆరవ  తరగతి
చదరువతరునల్నిడు-  అతనరు  ఒక  మోసత్తరరు
విదయ్యారిర.  శప్రమ పడతే చదరువ బానే వసరుత్తవంది;

కనీ  అటల్లి  శప్రమపడటవం  అవంట  అతనికి
ఏమవంత ఇషట్టువం ఉవండేది కదరు. 
"పొడ్రాదరుద్దనేల్ని  లేచి చదరువకరా,  చదరువ బాగా
వవంటపడుతరువంది'  అని  వళల్లి  ననల్ని  ఎవంత

చెపిప్పున కుమార వినేవడు కదరు.  అసలరు
సవంగతేవంటవంట  వడకి  నిదతపోవటవం  చాల
ఇషట్టువం.  రాతిత  తవ్వరగా  పడుకునేవడు;

అయన  ఉదయవం  ఆలసయ్యావంగానే  నిదత
లేచేవడు.  సమయవం  దగలర  పడగానే
గబగబా  లేచి,  తవ్వరతవ్వరగా  తయరయయ్యా,
బడకి పరరుగరు తీసేవడు. 

అటల్లి చాల సారరుల్లి జరిగాక, ఒక రోజున వళల్లి
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ననల్నిగారరు  ఆలోచివంచారరు-  "వడు పొడ్రాదరుద్దనేల్ని
తవ్వరగా లేవలవంట  ఏమి చేయల?"  అని.

ఆయనక అదరుద్భుతమెకైన ఉపాయవం తటట్టువంది. 

ఆయన వెవంటనే పటట్టుణానికి వెళల్లి, ఒక కమెరా
కొనరుకొస్కూచాచ్చరరు.  దనిల్ని  కుమార కి  ఇచిచ్చ
"ఒరయ  కుమార!  చలకలవం  వసరుత్తనల్నిది
కద, మన ఊరి నరువండ లకస్కూలేననిల్ని పక్షులరు
కొలేల్లిరరుకు  వలస  వెళరుత్తనల్నియట.  వటలో
కొనిల్ని  అరరుదకైన  పక్షులరు  కూడ ఉవంటయ.

అటల్లివంట  అరరుదకైన  పక్షుల  ఫొటోలకసవం
దినపతితకల  వళరుళ్ళో  ఎవంతగానో  ఎదరురరు
చసూసరుత్తనల్నిరని తెలసివంది. 

మనవం ఫొటో తీసిన పిటట్టు రకనిల్ని బటట్టు వళరుళ్ళో
వెయయ్యా  రసూపాయల  వరకూ  ఇవవ్వవచరుచ్చ.

అవంతే కక పప్రశవంసా పతతవం, ఆ ఫోటోలరు తీసిన
వయ్యాకిత్త  గరురివంచి  దిన  పతితకలో  ఓ  చినల్ని
సమాచారవం కూడ వేసాత్తరట. 

అయతే  పక్షులనీల్ని  కనబడేది  తెలల్లివరరు
జామరుననే  కద,  అవందరుకని  మనవం  రప
ఉదయనేల్ని  5:30 కి  లేచి  మేడ  మీద
కూరొచ్చని ఆ పక్షుల ఫోటోలరు తీదద్దవం"  అని
చెపాప్పురరు. 

దినపతితకలలో  తన  గరురివంచి  వేయటవం,

నగదరు-పప్రశవంసా  పతతవం-  ఇటల్లివంట  మాటలరు
వినగానే కుమార కు ఆశ పటట్టువంది. 

మరరుసట రోజునరువండ ఉదయవం 5:30 కలల్లి
నిదతలేచి, మేడపెకైకి వెళల్లి, పక్షుల కసవం ఎదరురరు
చసూడసాగాడు. 

అకస్కూడ వడకి రకరకల పక్షులరు కనిపివంచేవి.

చిలకలరు,  పిచరుచ్చకలరు,  కొవంగలరు-  ఒకస్కూసారి
ఏవో వివంత పిటట్టులరు కూడనరు. అయతే వడు
ఫొటో  తీదద్దమనరుకునేసరికి  అవి
ఎగిరిపోయేవి.

అవంతలోనే వడకి సలీవం అలీ రాసిన పక్షుల
పసత్తకవం ఒకట బహమతిగా ఇచాచ్చడు వళల్లి
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ననల్ని . "దీనిల్ని చసూసేత్త పక్షులల్ని గరురరుత్త పటట్టుటవం
సరులభవం" అని. 

బయట పక్షులల్ని  చసూడటవం,  తరావ్వత  వట
గరురివంచి  పసత్తకవంలో  చదవటవం-

అపప్పుడపప్పుడ వటని ఫొటోలరు తీయటవం,

తనసూ  సలీ  అలీ  అయపోయనటరుల్లి  కలలరు
కనటవం- ఇటల్లి కొనిల్ని రోజులరు గడచాయ. 

చసూససూత్త చసూససూత్తవండగానే చలకలవం

వచేచ్చసివంది.  ఇపప్పుడవంక  పక్షులరు  ఏమనిల్ని
కనరాలేదరు.  "ఇవంక  వలస  పక్షుల  కసవం
చసూడనకస్కూరల్లిదరు-  సమయవం  వబథా"

అనరుకునల్నిడు  కుమార.  ఉదయనేల్ని
లేవకువండ  మళల్లి  తనపాత  పదద్ధాతిలోకి
మారిపోవలనరుకునల్నిడు. 

కనీ  ఎవందరుకనో,  అది  ఇక  వలరు  కలేదరు!
ఉదయనేల్ని  లేవడవం  అలవటరు  అయపో-

యనటరుల్లివంది-  పప్రతిరోజూ  అయదరునల్నిరకు
మెలకువ వచేచ్చసేది! 

మెలల్లిగా  వడు  పొడ్రాదరుద్దనేల్ని  చదరువకవటవం
మొదలటట్టుడు.  విషయలరు  కూడ
వడకిపప్పుడు ఇవంతకు మరువందరుకవంట బాగా
అరరమౌతరునల్నియ! 

తన పథకవం ఫలవంచినవందరుకు కుమార వళల్లి
ననల్ని ఎవంతో సవంతోషివంచాడు. 

ఏవం సాకులరు?!

మేనేజర: ఏమయయ్యా రోజూ ఆఫీసరుకు ఆలసయ్యావంగా వసరుత్తనల్నివ? ఈరోజు ఏకవంగా గవంట ఆలసయ్యామా?! 

అబదద్ధాల రావంబాబరు : ఈ రోజు నేనరు డబా మీద నరువండ కివంద పడపోయనరు సార!

మేనేజర: వట!? డబా మీది నరువండ కిప్రవంద పడడనికి నీకు ఏకవంగా గవంట టకైవం పటట్టువంద?!

                                                                                             సేకరణ: అళవేలమమ్మ, చెనేల్నికొతత్తపలల్లి



కొతత్తపలల్లి                                                    58  నవవంబరరు 2015   

మోసవం 
రచన: అఖిల కుమార, ఇవంటరమ్మడయట, భవనిపరవం , విజయవడ. 

బితటష  వళరుళ్ళో  మన  దేశానిల్ని  పరిపాలసరుత్తనల్ని
రోజులోల్లి  బజవడ దగలరోల్లినే  ఒక  పలల్లిటసూరరు
ఉవండేది. ఆ పలల్లి చాల చినల్నిది. 

అకస్కూడ  పప్రజలవంతా  చాల  అమాయకులో,

అజాజ్ఞానరులో-  'వళల్లికి  అసలరు ఏమి తెలరుసరు,
ఏమి తెలీదరు' అనేదే మనకు తెలీదరు. 
వళల్లివవ్వరికీ  అసలరు  కరవంటరు  బలరుబ్బు  అవంట
తెలీదరు.  ఊరరు  మొతాత్తనికీ  ఒకే  ఒకస్కూ
టలఫోన్- పోసాట్టుఫీసరులో ఉవండేది. దనిల్ని ఎల

వడలో తెలసిన వళరుళ్ళో  ఏ ఒకస్కూరో ఇదద్దరో
ఉవండేవళరుళ్ళో. 
అటల్లిగే  ఊరరు  మొతాత్తనికీ  కలపి  ఒకే  ఒకస్కూ
గడయరవం ఉవండేది.  పవంచాయతీ ఆఫీసరుకు
పెకైన ఉవండేది, ఆ గడయరవం.  

ఊళళ్ళో ఒకస్కూ రడయ కూడ ఉవండేది కదరు;
ఇక  టలవిజన్  సవంగతే  అడగకవండ.

సెల ఫోనరులరు,  కవంపూయ్యాటరరుల్లి  అపప్పుటకి
పప్రపవంచవంలోనే ఇవంక ఎకస్కూడ లేవ,  ఇవంక ఆ
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ఊళళ్ళో  ఎవందరుకువంటయ?-  అటల్లివంటవేమీ
లేవ. 

ఒకనడు  ఉనల్నిటరుట్టువండ  ఏదో  అయయ్యావంది-

ఎవవ్వరికీ తెలయదరు, నిజవంగా ఏమెకైవందో- కనీ
ఆనట  నరువండ   రోజులరు  తొవందరగా
గడచిపోసాగాయ  ఊళళ్ళో.  పొదరుద్ద  నిలవడవం
లేదరు-  మధాయ్యాహల్నివం ఒవంటగవంటకే ససూరరుయ్యాడు
అసత్తమిసరుత్తనల్నిడు!  ఎవంత  ఆపకువందమని
పప్రయతిల్నివంచిన ఊళళ్ళోవళళ్ళోకి నిదత ఆగటల్లిదరు.
అవందరసూ గవందరగళ పడసాగారరు.  
చసూససూత్త  చసూససూత్తవండగానే  పరిసిరతరులరు
మరివంత  విషమివంచాయ.  తెలల్లివరరుజామరున
ఐదరు  గవంటలకే  ససూరరుయ్యాడు  అసత్తమివంచటవం
మొదలరు పెటట్టుడు!  రాతితపూట ఎవవ్వరికీ నిదత
పటట్టుటల్లిదరు-  ఉదయవం ఎనిమిదికలల్లి అవందరికీ
నిదత రావటవం మొదలకైవంది! 

జనలవంతా దికుస్కూ తోచని సిరతిలో పడడరరు.
ఇపప్పుడే ఇటల్లి ఉవంట, మరువందరు మరువందరు ఇక
ససూరరుయ్యాడే  గాడ్రామవంలోకి  రాని  రోజులరు
ఉవంటయని  అవందరసూ   భయపడడరరు.
"నిదతలేకపోతే  పప్రజలకు  పిచిచ్చ  పడుతరువంది"

అని  శ ల్లికలరు  వినబడసాగాయ.   ఎవవ్వరికీ

ఏమీ పాలరుపోలేదరు. 
అటల్లివంట  గడుడ  సమయవంలో  ఆ  ఊరి
పప్రజలకు  ఆశాకిరణవంలగా  వచాచ్చడు  ఒక
సావ్వమీజీ.  ఊరి  పప్రజలవందరసూ  ఒకస్కూటకై
ఆయనకు  సావ్వగతవం  చెపాప్పురరు.  "మా
గాడ్రామానికి ఏమెకైవందో చెపప్పువండ సావ్వమీ"  అని
వేడుకునల్నిరరు. 

సావ్వమీజీ కళరుల్లి మసూసరుకుని కొదిద్ద సేప
మౌనవంగా  ఉనల్నిరరు.  తన  దివయ్యా  చక్షువతో
చసూసి,  సరవ్వవం  గప్రహవంచారరు.  కొదిద్ద  సేపటకి
ఆయన మరుఖవం మీద చిరరునవవ్వ విరిసివంది.

మెలల్లిగా కళరుళ్ళో తెరిచారాయన. 

"మరవం లేదరు నయనలరా. ఈ  గాడ్రామానికి
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విపరతమెకైన  అరిషట్టువం  ఒకట  పటట్టువంది.  దని
వలల్లి  దేవతలకు ఈ ఊరిపెకైన  అకరణమెకైన
దేవ్వషవం  కలగివంది;  దరుషట్టుశకుత్తలకు  ఊరవంతా
లోబడవంది. 

దనికి  నివరణ  లేకేమి,  ఉనల్నిది-

శాసత్తస్త్రయరుకత్తవంగా  సవంకట  నివరణ  హోమవం
చెయయ్యాల.  లేకపోతే  ఊరవంతా  సమ్మశానవంగా
మారరుతరువంది; అవందరసూ చనిపోతారరు. 
అవంతట  అరిషట్టువం  ఏదకైన  గాడ్రామానికి
చరుటరుట్టుకవటవం  అనల్నిది  అసలరు  చాల
అరరుదరు.  మరి  ఈ  హోమవం  చాల
పప్రతేయ్యాకమెకైనది.  చాల  డబరుబ్బు  ఖరరుచ్చతో
కూడుకునల్నిది-  కనీసవం  లక్ష  రసూపాయలరు
అయన అవతరువంది.  అవందరువలల్లి పప్రజలవంతా
చవందలరు  వేసరుకొని  ఈ  మొతాత్తనిల్ని
సేకరివంచరుకవల.  ఆ  తరావ్వత  నకు
తెలయజసేత్త హోమానిల్ని పాడ్రారవంభివంచగలనరు" 
సావ్వమీజీ  మాటనరు  అల  వెలరువరివంచారో
లేదో,  పప్రజలరు  చవందలరు ఇవవ్వటవం మొదలరు
పెటట్టురరు.  హోమానికి  మరుహూరత్తవం  కూడ
నిరర్ణయవంచబడవంది అపప్పుటకపప్పుడు. 

చీకట  పడవంది..  హోమవం  ఏరాప్పుటల్లి

విషయవంలో ఊరి సరప్పువంచికి ఏదో సవందేహవం
కలగివంది-  'ఈ  సమయవంలో  సావ్వమీజీని
కలవచచ్చ,  లేదో'  అని,  అనరుమానవంగానే
ఆయన ఉనల్ని ఇవంట వదద్దకు వెళళ్ళోడు.

యథాలపవంగా  కిటకీలో  నరువండ  లోపలకి
తొవంగి చసూశాడు. చసూసేత్త ఏమరువంది?- అకస్కూడ
సావ్వమీజీ మవందరు తాగరుతసూ ఉనల్నిడు! 

దవంతో గరుమమ్మడకయలగా గరువంభనవంగా
ఉనల్ని  ఊరవంతా  ఒకస్కూసారిగా  బతదద్దలకైవంది!

"అతనరు దవంగ సావ్వమి" అని తెలసిన ఊళళ్ళో
జనలవంతా  మహా  సమరుదతవంలగా  అతని
మీద పడడరరు. 
చివరికి  దవంగ  సావ్వమి  అసలరు  సవంగతి
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చెపాప్పుడు:   "నేనరు  నెలరోజుల  కిప్రతవం  ఈ
గాడ్రామానికి వచాచ్చనరు..  ఊరరు మొతాత్తనికీ ఒకే
ఒకస్కూ గడయరవం ఉవందని గమనివంచానరు.  ఆ
రోజు  రాతిత  అవందరసూ  నిదతపోతరునల్ని
సమయవంలో నేనరు పవంచాయతీ ఆఫీసరు పెకైకి
ఎకిస్కూ, గడయరప సమయవం మారాచ్చనరు. 
ఆ నటనరువండ  ఏ  రోజుకరోజు రాతితపూట
సమయనిల్ని న ఇషట్టువం వచిచ్చనటరుల్లి మారరుససూత్త
పోయనరు. 
మీరవందరసూ మసూరరు ర్ఖులరు;  నేనరు ఊహవంచినటట్టు
ఈ గడయరవంలోని తపప్పుడు  సమయనిల్ని
చసూసి  మోసపోయరరు.  కళల్లికదరురరుగా
కనబడే పప్రకబతి సహజమెకైన ససూరరుయ్యాడని కక,

తపప్పుడు  సమయనిల్ని  ససూచివంచే  కబతితమ

గడయరానిల్ని  మర  అతిగా  నమామ్మరరు.
పొడ్రాదరుద్దన  మసూడు  గవంటలకే  ససూరరుయ్యాడు
అసత్తమిసరుత్తనల్నిడని గవందరగళపడడరరు. 
మీ  తికస్కూ  కుదరాలవంట,  కొవంచెవం  డబరుబ్బు
వదలలత్సవందే!  అవందరుకనే  నేనరు  వేషవం
మారిచ్చ,  సాధరువలగా  ఈ  గాడ్రామానికి
వచాచ్చనరు.  మీ  ఊరిని  ఉదద్ధారివంచేవందరుకు
పప్రయతిల్నివంచానరు. 
తపప్పు  నది కదరు;  మీ అజా జ్ఞాననిది!  అరరవం
చేసరుకవండ" అని. 

అయన అదేమీ అరరవం కని జనలరు అతనిల్ని
ఇషట్టువం  వచిచ్చనటరుల్లిగా  కొటట్టు,  పోలీసరులకు
అపప్పుగివంచారరు!

 

నిజమే చెబరుతానరు!

తవండత: బిటసూట్టు! పరక్షలోల్లి అనిల్ని పప్రశల్నిలసూ రాశానని చెపాప్పువ గదరా!  మరి సరునల్ని మారరుస్కూలరు వచాచ్చయేవం?

బిటసూట్టు: నేనరు రాసివంది పప్రశల్నిలే ననల్ని! వళళ్ళోకు జవబరులరు కవలట!

                    -ఏడవ తరగతి పిలల్లిలరు, మోడల ససూస్కూల, సికపలల్లి.

పేరరు నిలపేవి!

టీచర: మన పేరరుని చిరసారయగా ఉవంచేవి ఏమిటరా?

ససూట్టుడెవంట: సమాధరులరు సార.

సేకరణ: అళవేలమమ్మ, చెనేల్నికొతత్తపలల్లి

నవవ్వ!
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పదలల్ని వెతికి పటరుట్టుకవండ!
కలకతాత్త, దక్షిణాఫి ప్రక, అరరుణమరుఖరుడు, మహాబలరుడు, జవంబసూదీవ్వపవం, చితతవరరుర్ణడు, సరుదరశ్శనరుడు, 

విషరుర్ణశరమ్మ, పాణిని, కవంప, నలల్లిపిలల్లి, ఐకమతయ్యావం, అలల్లిరి, చిరరునవవ్వ, ఎలరుకలరు, పటట్టునరోజు, పప్రపవంచవం, పిటట్టులరు,

వవంటకలరు, శప్రవణరుడు. -      ఈ పదలనీల్ని  కిప్రవంది పటట్టుకలో దగరునల్నియ- నిలరువగా, అడడవంగా, వలరుగా, 

కిప్రవందినరువండ పెకైకి- ఎటరుపడతే అటరు! వటని వెతికి పటరుట్టుకవండ! వట చరుటసూట్టు    గరువండడ్రాలరు  గయవండ చసూదద్దవం!

పా లరు శప్ర కవం సరు ద రశ్శ నరు డు ఖరు రరుర్ణ డు

షరుర్ణ హా క రరుర్ణ టట్టు డు ణరు వ శప్ర జు రశ్శ ఖరు

పా లరు రరుర్ణ లరు వవం వవ్వ చి తత ఫిప్ర ణా ఖరు మరు
ద ణి రశ్శ లల్లి ఎ తత టట్టు తాత్త పి రి శప్ర ణ

క్షి వవం ని లల్లి వ రరుర్ణ క పి టట్టు లరు లల్లి రరు

శప్ర ఐ టట్టు రరుర్ణ రమ్మ ల లల్లి జు లరు క ఐ అ

దీవ్వ క డు తాత్త క రరుర్ణ దీవ్వ రో రమ్మ శ వవం పవం

చవం మ లరు ద క ఐ టట్టు న శ ప కవం లరు

పవం తయ్యావం బ సరు క్షి వవ్వ ణరు టట్టు షరుర్ణ శప్ర క లల్లి

పప్ర పవం హా టట్టు వవం ణా న ప వి ట వవం పి

టట్టు ణరు మ తయ్యావం శప్ర వ ఫిప్ర రరు వవం రరుర్ణ దీవ్వ లల్లి

పవం దీవ్వ బసూ జవం ప టట్టు వవం క చి ణి ప న
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పదరవంగవం-79
నిరవ్వహణ: డ. సిరి, మిరాయ్యాలగసూడ, నలలవండ జిలల్లి.

1 2 3

4 5 6

7

8 9

10 11

12 13

అడడవం
1. పప్రపవంచవంలోని  అతి పెదద్ద ఎడరరులలో ఒకట (6)

4. 'హారమరు'లో చివరి అక్షరవం మాయమెకైవంది  (2)

5. వరరుస తపిప్పున 'పిలరుప' (3)

7. మొదట రవండు అక్షరాలసూ లేని దమయవంతి (2)

8. అటరునరువండ వచిచ్చన 'అనరుబవంధవం' (4)

10. 'ఆవంధాడ్రా షేక్త్స పియర' పానరుగవంట లక్ష్మీనరసివంహ 
రావ గారి ఇవంట పేరరు? (4)

12. అక్షరాల వరరుస తపిప్పున 'సరుమమరు' (3)

13. చకిస్కూలగిల పెడతే వచేచ్చది (2)నిలరువ:

1.'సాయవం! హెలప్పు! (3)

2. కరసూప్పురవంతో దేవడకి ఇచేచ్చది (3)

3. 'ఎకస్కూడ వెలరుగరు బవండ టకస్కూటరుట్టు?' లో దకుస్కూనల్ని 
జవంతరువ! (5)

6. తిరగబడన 'పడ' (2)

8. తలకిప్రవందరులకైన 'సరువసన'(3)

9. 'అలపిరి' కిప్రవంది నరువండ పెకైకి వెళల్లివంది (4)

10. 'సరప్పువం' వడుక భాషలో ఇల అవంటవం (2)

11. 'మనరుచరితత' లోని 'మనరు' తలకిప్రవందరులయయ్యావంది (2)

అడడవం-నిలరువ ఆధారాల సహాయవంతో ఈ 
గడులనరు నివంపగలరమో చసూడవండ. నివంపిన 
పదరవంగానిల్ని, కేవలవం పోసరుట్టుకరరుడపెకై  రాసి, మాకు 
అవందేటరుల్లి పవంపవండ.  మీ బడ పేరరు, తరగతి, 

మీవళల్లి  ఫోనరు నవంబరరు  తపప్పుక రాయవండ. సరకైన 
సమాధానవం రాసి ఎవంపికకైన మరుగరులరరు పిలల్లిలకు  
కొతత్తపలల్లి - 81 ని  బహమతిగా పవంపిసాత్తవం!

కొతత్తపలల్లి పప్రచరురణలరు, 1-127/A, యవం ఆర వో ఆఫీసరు 
దగలర, చెనేల్నికొతత్తపలల్లి, అనవంతపరవం జిలల్లి - 515101
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తెలరుసరుకువందవం!
ఎదరుద్ద మావంసవం

అమెరిక, బతసిల, చెకైనలతో సహా అనేక దేశాలోల్లి ఎదరుద్ద మావంసానికి విపరతమెకైన గిరాకీ ఉవంది. ఈనడు
పప్రపవంచవం తినే మావంసాలోల్లి మసూడోవవంతరు ఎదరుద్దమావంసమేనట. ఎదరుద్దమావంసానిల్ని ఎగరుమతి చేసే దేశాలోల్లి
మన దేశానిది రవండవ సారనవం.

మన దేశ జనభాలో  75%  మవంది హవందరువలరు:  ఆవనరు పవితతవంగా భావిసాత్తరరు;
ఆవకు పూజలరు చేసాత్తరరు.  హవందరువలోల్లి ఉనల్నిత కులల వరరు అనేకమవంది ఎదరుద్ద
మావంసానిల్ని  తినరరు.   అవంతేకక,  ఎదరుద్ద  మావంసవం  తినే  కులలవరిని  వరరు
చినల్నిచసూప చసూసాత్తరరు కూడ.  ఆ  విధవంగా ఎదరుద్దమావంసవం ఎవరో కొవందరి ఆహారప
అలవటరుగా మిగిలపోక, మతానికి-కులనికి- సమాజవంలో వేరరు వేరరు వరాలల మధయ్యా
ఉనల్ని సవంబవంధాలకు, రాజకీయలకు చెవందిన సరునిల్నితమెకైన అవంశవంగా విసత్తరివంచివంది.

చాల ఏళల్లి కిప్రతవం, 1856 లో 'సిపాయల తిరరుగరుబాటరు'కు పేప్రరణనిచిచ్చవంది ఎదరుద్దమావంసవం.  ఆ రోజులోల్లి
సిపాయలకసవం లరడ కనివంగ కొతత్తరకవం తరుపాకులరు పప్రవేశపెటట్టుడు.  ఆ తరుపాకీగరువండల్లి మీది కవర నరు
పళళ్ళోతో లగి పడెయయ్యావలసి ఉవంటరువంది. అయతే ఆ కవర కు ఆవ మావంసవం, పవంది మావంసవం పూశారని
భారతీయ  సెకైనికులవంతా  మవండ  పడ,  బితటష  అధికరరులపెకై  తిరగబడడరరు.  అలగనే  "మనకు
సావ్వతవంతతయ్యావం  రాగానే మన పప్రభరుతవ్వవం మొటట్టు మొదట గవధ నిషేధ చటట్టువం అమలరు చేసరుత్తవంది"  అని
గావంధీజీ అనేక సారరుల్లి అనల్నిడు.

మన  రాజాయ్యావంగప ఆదేశ ససూతాడ్రాలలో కూడ గవధ నిషేధవం ఉనల్నిది.  అయన ఈ అవంశవంపెకై రాషట్టుస్త్ర
పప్రభరుతావ్వలరు వేటకవి,  తమకు తోచిన విధవంగా పప్రవరిత్తవంచాయ.   దీనిమీదే కదరు,  ఆదేశ ససూతాడ్రాలలోని
అవంశాలపెకైన  అనిల్నివంటపెకైన  ఇదే  వెకైఖరి:   అధికరికవంగా  నిషేధాలరు  విధివంచటవం  తపప్పు,  ఆ  ఆదేశాల
అమలరుకసవం అవసరమెకైన సామాజిక పరిసిరతిని కలప్పువంచేవందరుకు చితత్తశరుదిద్ధాతో పప్రయతిల్నివంచివంది లేదరు.  
1976 లోనే మహారాషట్టుస్త్రలో గవధ నిషేధ చటట్టువం అమలోల్లికి వచిచ్చవంది.  2011 లో గరుజరాత రాషట్టుస్త్రవం ఆవ

వరత్తలోల్లి అవంశవం
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మావంసవంతో బాటరు ఎదరుద్దమావంసానిల్ని-  అమమ్మటవం-కొనటవం-రవణా చేయటవం అనిల్నిటనీ నిషేధివంచివంది.

మధయ్యాపప్రదేశ,  రాజసారన్,  ఉతత్తరపప్రదేశ  లలో కూడ గవధపెకై  నిషేధాలరు ఉనల్నియ.  కేరళ-గవ-పశిచ్చమ
బవంగాల-  ఇవంక ఈశానయ్యా రాషాట్టుస్త్రలోల్లి వటపెకైన ఎలవంట ఆవంక్షలసూ లేవ.  ఆవంధతపప్రదేశ -తెలవంగాణాలోల్లినెకైతే
'అనరుమతి లేని'  ఆవలనరు-ఎదరుద్దలనరు కబళలకు పవంపరాదని నియమవం ఉనల్నిది.  అయన 'పప్రజలని
ఈ చటట్టుల వెనకనరునల్ని ఉదేద్దశాల దిశగా నడపివంపజసే పప్రయతాల్నిలేమీ ఎకస్కూడ కనరావ.

'ఇపప్పుడు గవధని నిషేధివంచాలత్సవందే' అని కేవందతవం అనటవం,

వెనరువెవంటనే ఎదరుద్దమావంసవం తినేవరిపెకై దడులరు జరగటవం-

మేధావలరు తమకు పప్రభరుతవ్వవం ఇచిచ్చన అవరరుడలనరు తిరిగి
ఇచెచ్చయయ్యాటవం-  గవందరగళవం  నడుమ నిరర్ణయలరు-  ఇల
జరరుగరుతరునల్నిది.

ఇవంతివంత చరితత  ఉనల్నిది కబటట్టు,  గవధ నిషేధవం గరురివంచి
మనవందరవం  కూడ బాగా ఆలోచివంచాల.   ఇవేమీ చినల్ని
చినల్ని  సవంగతరులరు  కదరు.  సమాజవంలో  ఎవరికి  వళల్లి
ఆహారప  అలవటరుల్లినల్నియ;  ఆహారవం  ఎపప్పుడెకైన
మనసరుత్సకు  దగలరగా  ఉవంటరువంది.  ఆహారవం  గరురివంచిన
ఎటల్లివంట  నిషేధవం  వలల్లినెకైన  చాలమవంది  మనసరులరు
గాయపడతాయ; వళళ్ళోకు కషట్టువం తోసరుత్తవంది- 'మేమెవందరుకు
వినల, మీ మాట?' అవంటరరు వళరుళ్ళో.  
అయతే మరొక విధవంగా కూడ చసూడల.   జవంతరువల
పటల్లి దయతో వయ్యావహరివంచటవం నగరికతకు ఒక ససూచిక.

మనకు సహాయవం చేసే జవంతరువలల్ని మనవం తినెయయ్యాటవం
ఏమవంత  గొపప్పు  పని  కదరు  కూడనరు-  ఆవలకైన  సర,

ఎదరుద్దలకైన సర- మర జవంతరువలకైన సర!

    ఆలోచిసాత్తరరు కదసూ,  ఎటల్లి చేసేత్త మవంచిది?

 వినరా వినరా నరరుడ తెలరుసరుకర పామరరుడ
గమాతనరు నేనేరా నతో సరి పోలవరా

కలల్లి కపటవం ఎరరుగని గవంగి గవనరు నేనరు
ఏది చెపిప్పున కదని ఎదరురరు చెపప్పులేనరు
పారసిన గడడ తిని బతతరుకు గడుపతరునల్నినరు
పరరుల సేవకే సరవ్వవం తాయ్యాగవం చేసరుత్తనల్నినరు

కమమ్మనెకైన గరుమమ్మపాలరు కడవలతో ఇసరుత్తనల్ని
న దసూడల కదని మీ కడుపలరు నివండసరుత్తనల్ని
వయసరుడగిన నడు ననరుల్ని కటక వని పాలేడసేత్త
ఉసరురరు కలోప్పుయ మీకే ఉపయగిసరుత్తనల్నినరు

న బిడడలరు భసూమి చీలచ్చ దరుకిస్కూ దరునరుల్నితరునల్నివోయ 
న ఎరరువన పెకైరరు పెరిగి పవంట పవండుతరునల్నిదోయ
న చరమ్మమే మీ కలకి చెపప్పులరుగా మారరునోయ
న వలేల్లి ఢవంకలకు నదవం పటట్టువంచరునోయ

న కొమరుమ్మలే దరువెవ్వనలకై మీ తల చికుస్కూలనరు తీరరుచ్చ
నే కలప్పువంచిన విభసూది మీ నొసటనరు రాణివంచరు
న రాకయే మీ ఇవంటోల్లి శరుభమరులనోల్ని కలగివంచరు
న చేయసూతయే చివరకు వెకైతరణిని దటవంచరు

వినరా వినరా నరరుడ తెలరుసరుకర పామరరుడ
గమాతనరు నేనేరా నతో సరి పోలవరా
                               -గవల గపనల్ని చితతవం కసవం కొసరాజు రచన
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కథల పసత్తకలవండ కథల పసత్తకలరు 
పిలల్లిలరు చెపిప్పున కథలరునల్నియ 
పెదద్దలరు వడ్రాసిన కథలరునల్నియ 
రవంగరురవంగరుల బొమమ్మలరునల్నియ 
అకస్కూడకస్కూడ జోకులరునల్నియ 

కథల పసత్తకలవండ కథల పసత్తకలరు 
ఆన్ లకైన్ లో దరరుకుతరునల్నియ 
ఇపప్పుడే కొనవండ 
అవందరికీ చెపప్పువండ 
కథల పసత్తకలవండ కథల పసత్తకలరు 

అభినవందనలతో: చెనసూల్నిరరు ఇవంజనీరివంగ & ఎలకిట్టుస్త్రకలత్స, 

చెనసూల్నిరరు, అదిలబాదరు జిలల్లి, తెలవంగాణ రాషట్టుస్త్రవం ఫోనరు: 9441477110

కొతత్తపలల్లి పతితకలో 
వయ్యాపార పప్రకటనలచేచ్చవందరుకు 

సవంపప్రతివంచవండ:

క. మలల్లికరరుడన
ఫోనరు: 9000453887

కొతత్తపలల్లిని 
ఇవంటరల్నిటోల్లి

ఉచితవంగా చదవవండ!

http:kottapalli.in

ఈ భాగవత పదయ్యావం నేరరుచ్చకవండ!

అడగద నని కడువడహుఁ జనరు,

నడగిసహుఁ దనరు మగరుడ నరుడుగహుఁ డని నడ యరుడుగరున్
వెడవెడ చిడమరుడ తడహుఁబడ,

నడు గిడు; నడుగిడదరు జడమ నడుగిడు నెడలన్.

ఈ పదయ్యావంలో ఎనిల్ని 'డ'లరు ఉనల్నియ చసూశారా?  ఇది ఒక 
రకవం 'శబాద్దలవంకరవం'.   పదయ్యావంలో పప్రతి పదనికీ తెలరుగరులో 
అరరవం ఉవంటరువంది! మీ తెలరుగరు అయయ్యావరిని అడగి 
తెలరుసరుకవండ.

"గజవందరుప్రడని మొసల పటరుట్టుకునల్నిపప్పుడు,   దనిల్ని కపాడటవం 
కసవం విషరుర్ణవ పరరుగరు పెటట్టుడట.  వెవంటనే లక్ష్మి కూడ లేచి 
ఆయన వెవంట పరరుగరు పెటట్టువందట. కనీ ఆయన ఆమెనరు 
పటట్టువంచరుకనే లేదరు!” ఆ సవందరద్భువంలో వసరుత్తవంది, ఈ పదయ్యావం !

భావవం: అపప్పుడు ఆ లక్ష్మి తన  భరత్తనరు అడగాలనరుకునల్నిది- 

'ఎకస్కూడకి వెళరుళ్ళోతరునల్నిరరు,  ఎవందరుకు వెళరుళ్ళోతరునల్నిరరు?' అని. 

అలగని వేగవంగా మరువందరుకు అడుగరులరు వేసేది; కనీ మరి 
అడగితే ' మాటల్లిడకు- వెనకిస్కూ పో!' అవంటడేమో, అని 
అనరుమానవంతో అడుగరులరు మరువందరుకు పడేవి కదరు- నడక 
ఆగిపోయేది. అయన మళళ్ళో తొటరుప్రపడుతసూ మెలల్లిగా 
మరువందరుకే అడుగరులరు వేసేది; అనరుమానవంగా మళల్లి తడబడేది- 

అటల్లి అనరుమానవంగానే నడుససూత్త పోయవంది. 



పప్రసలస్తతసం అసందలబాటలలో ఉనర్నె కొతస్తపలల్లో పిప్రసంటల పుసస్తకాల వివరలల:

కక్రమ
ససంఖజ్యే

వివరలల ఒక సెట లోన
పుసస్తకాల ససంఖజ్యే

సస్టాకులో ఉనర్నె
సెటలల్లో

(సలమారలగా)

వెల (రన)

(పోసస్టాజి అదనసం)

1 2011 Set 11 50 220

2 2012 Set 11 30 220

3 2013 Set 7 25 175

4 2014 Set 10 600 250

5 2015 Set 6 1400 150

వివరలకోససం ససంపప్రతిసంచసండి                                                                                                                :

కొతస్తపలల్లో పప్రచలరణలల
1-127/A, యసం ఆర్ వో ఆఫీసల దగగ్గర,

చెనర్నెకొతస్తపలల్లో, అనసంత పురమల జిలల్లో- 515101

Phone: 7702877670, 9000453887

Our Bank Account Details:
SB A/c : Kottapalli prachuranalu
A/c No: 62320333310
State Bank Of Hyderabad,
Dharmavaram Branch
IFSC: SBHY0020902

కొతస్తపలల్లో కథల పుసస్తకాలనల ఇసంటరర్నెటల్లో పూరస్తగా ఉచితసంగా చదవచలచ, డౌనల్లోడు చేసలకోవచలచ!

ససందరరసంచసండి: http://kottapalli.in. మెయిలల దార్వర ససంపప్రతిసంచసండి: team@kottapalli.in

సర్వగతసం!

కొతస్తపలల్లోలో  పిలల్లోల రచనలకు పాత్రాధానజ్యేత ఉసంటలసంద. ఈ పుసస్తకసంలో దాదాపు సగసం కథలల పిలల్లోలల 
రసినవి; మిగిలనవి పిలల్లోలకోససం పెదల్దీలల రసినవి.  బొమర్మాలల  వేసిన  వాళలళ్ళు   మటలకు    యలవకులల.  

పిలల్లోలనల కలవటసం, వాళల్లోతో తెలలగలలో కథలల  రయిసంచటసం, బొమర్మాలల వేయిసంచటసం, వాళలళ్ళు  పసంపిన 
కథలర్నె,  బొమర్మాలర్నె  సరదదల్దీ  మిగత పిలల్లోలసందరకీ  నచేచటలల్లో  పుసస్తకాలలగా తయారల చేయటసం, 

దానకోససం ఓపెన్  సోరలన్సు  ఉపకరణాలనల వాడటసం, కథలర్నె అసందరన ఉచితసంగా చదలవుకునటలల్లో  
ఇసంటరర్నెట లో  పెటస్టాటసంతోపాటల,  కొనర్నె   పప్రతలలల  అచలచ వేయటసం  మాకు   ఇషస్టాసం. అసందర  మేలన  
కోర  చేస   ఈ పనలో  మీరన పాలలపసంచలకోసండి.  సయసం చేయసండి.  పిలల్లోల  కథల పప్రపసంచానకి   
సర్వగతసం !

http://kottapalli.in/
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